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হব িওতাজররানাওারািতেওের জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র 

সম্পাদক-__হীল্গোসালজ্কত্দ্র ভভ্রাভ্ঞা 

প্রথম যান্সাসিক সূচীপত্র 
১৯৫০ 

ততীয় বর্ষ 8 জানুয়ারি জুন, ১৯৫০ 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা--৯ 



শখ» | 

ভান ও বিত্ভঞান 
ষান়্াসিক বিষয় সুচী 2 

জানুয়ারি হইত জুন--১৯৫০ 
জানুয়ারি 2 ১ম সংখ্য। 

( ক ) 

বিষয় লেখক 

নববধধের নিবেদন 

লৌহ ও ইম্পাত শ্রাহরেন্দ্রনাথ বায় 

পান খ ওয়! কি ভাল? শ্রত্রিগ্ুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

আন্দৌোলক বা অসিলেটর শ্রচিত্তরঞ্তন সরখেল 

ছানার জলের অপচয় শ্রমাণিকলাল বটব্যাল 

তড়িতাক্ষি ্রশুভেন্দ্রকুমার মিত্র 

অর্থ নৈতিক মুক্তিকল্পে ভারতে শিল্পোরয়ন শ্রীঅক্ষমকুমার সা। 

উদ্ভিদ ও জীবদেহে ক্র্ষরশ্মির রাসায়নিক ক্রিঘ। শ্রীশচীক্্কুমার দত্ত 
ভারতীয় বিজ্ঞান ক'গগ্রসের ৩৭তম অধিবেশন 

আলোর চাঁপ শ্রাচিন্তরঞন দান৪% 

সামুদ্রিক আগাছ। 

কিশোর বিজ্ঞানীর দগুর 
ধোয়ার অগ্গুরী গ.টচ. ভ. 
চামচ থেকে শ্রতিমধুর শব্দ গড. 4৯ ৪ ১ 

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ার। গ. চ. ভ 

দেশলাই-বন্দুক গ. চ. ভ, 

সাইফনের ক্রিয়। গ. চ. ভ. 

রাক্ষুসে মাছ গ. চ.ভ. 

ফুল ফোটে কেন? অলক। বন্দ্যেপাধ্যয় 

শপ্রিয়বঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
পুস্তক পরিচিতি 

বিবিধ 

ফেব্রুয়ারি ১ ২ সংখ্য। 

জৈব রসায়নশাস্জের ভ্রমবিকাশে গদ্ধন্রব্য 

গবেষণার অবদান শ্রহরগোপাল বিশ্বাস 

০ 

৬৩ 

৪৫ 

৩৭4 

৬৫ 



২২। 

+৩ | 

২৪. | 

২৫ । 

২৬। 

১৭। 

১৮। 

২৪ | 

৩১ । 

৩৫ | 

৩১ | 

৩৭ | 

৩৮ | 

৩৯ । 

9১ । 

3২। 

9৩। 

9৪8 | 

9৫. | 

৪৬ । 

৪৭ | 

৪৮ | 

বিষয় 

চা শিল্প 
আলোধচিজেব অবদ্রব 

চালস মার্টিন হল্ 
ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ 

আমন ধান 

জেরোগ্রাফী 
চিকিতসা! বিজ্ঞানেধ খবর 

গো-পুষ্ট 
চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি 
গণিতের ইতিহাসের প্রমো ঙ্গনীবতা 

লেখক 

শ্রীনুপেন্ত্রনাথ ঘোষ 

শ্রীস্বীরচন্্র দাশ গ্রপ্ত 

শ্বীদরোজকৃমার দে 

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দ্ধ 

শ্রীদেবেন্্রনাথ মিত্র 

শ্রীচিত্তরঞ্ধন রায় 

গ, চ, ভ 

শ্রঞ্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ 

শ্বীঅশোক রুদ্র 

শ্রীশিশিরকমার দেব 

কিশোর বিজ্ঞানীর দণুর 

নাটি ছাড়া চাষ 

দৃনদর্শন বা টেলিতিসন 

হাইড্রোছেন হিলিয়াম বোম। 

ব্যাঙেনুছাতা 

উদ্ছিদের বংশবিস্ত/র কৌশল 

কাগজ তৈরীর নতুন উপকরণ 

বিবিধ 

গ. চ, ভ. 

শীকেদানেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ,৮, ভ 

শ্লীনরেশচন্দ্র চৌধুরী 
শীবাণী ভট্টাচাখ 

মার্চ 2 ৩য় সংখ্য! 

পরমাণু গং 
বিবতনের পথে মানুষ 

লই পান্তর 

উদ্ভিদ বনাম উদ্ভিদবিদ 

বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহীস 

সমুদ্রের ধাতব সম্পদ 

বামুমগ্ুল ও জলবাঁষু 

জানালা দরজার রং 
চাশিল্পের গোড়ার কথা 
গাণিতিক আবিষ্কার পদ্ধতি 

শ্রীম্চজেন্দ চৌধুরী 
শ্রীকান্তি পাকরাশী 

শ্রীদিলীপকৃমার দাস 

শ্রীতন্ময় বাগচী 

শ্লীঅধীবকুমার রাহা 

শ্ীআনন্দমমোহন দোম 

শ্ীহধীকেশ রা 

শ্রীমনোরগ্তন গুপ্ত 

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

শ্লরআালোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

কিশোর বিজ্ঞানীর দণ্ডর 

মজার অঙ্ক 

পগুপন্মীর আত্মগোপন কৌশল 

শ্রীনোজকুমার দে 

গ. চ. ভ. 

পঞ্ট। 

৭১ 
থলি 

৭৮ 

৮১ 

৮৫ 

১৬৩৮ 

১৮১ 



£১। 

৫২৭ 

৫৩। 

৫৪ । 

৫৫ । 

৫৬ । 

৫৭] 

৬৬ । 

৬৭। 

৬৮। 

৬৭৯ | 

9১ । 

৭২ । 

৭৩ | 

৭8 | 

৭৫ | 

৭৬৩ । 

বিষয় লেখক 

ছোটদের জানবার কথা লতিকা দত্ 

বনচাড়াল শাছ 

এপ্রিল: ৪র্থ সংখ্য। 

কালের স্বরূপ শ্রীনলিনীগোপাঁল রায় 

দ্বিতীয় রিপু শ্রীঅনীতা মুখোপাধ্যায় 
চরম শৈতা ও উষ্ণতার পরম শৃন্ত ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রব্র্তী 
গুড় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা শ্রীমাণিকলাল বটব্যাল 
ভারতবর্ষ ও রাশিয়ায় শিল্পজাত 

দ্রব্য উৎপাদনের ক্রমোন্নতির কথা শ্রীপুরেন্দুকুমার বস্থ 
পারমীণবিক তেজ ও তাঁর ব্যবহার শ্রন্ধেন্দুবিকাশ করম্হাপাত্ত 

ইাস-মুরগী ও ডিমের চাষ শ্রীভবানীচরণ রায় 
ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন ও অরিওমাইসিন শ্রীচিত্তরঞ্ধন রায় 
শিশু-পক্ষাঘাত বা! পলিওমায়েলাইটিস্ শ্রীযোগেন্্রনাথ মৈত্র 

ভারী-জলের কথা শ্রাচিত্তরঞুন দাশগুপ্ঠ 

মৌমাছি পালনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি শ্রীবিমল রাহা 
নাইট্রোজেন-বন্ধন শ্রীমধবেন্ত্রনাথ পাল 

উদ্ভিদের খা্য উৎপাদন ও পৰিপুষ্টি শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত 

্ীমতী বীর দাশ 

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর 

ছোটদের মাইক্রস্বোপ তৈরীর সহজ ব্যবস্থা গ. চ. ভ, 

আযামিবা ও হাইড্রীর বিচিত্র কাহিনী গ. চ. ভ. 

কই মাছের কথা৷ শ্রীরাণী ভট্টাচাষ 

শ্রীনিবাম রামান্ছজন গ. চ. ভ. 

পরিষদের কথা 

মেঃ ৫মসংখ্য। 

ইস্পাত শ্রীহরেন্্নাথ রায় 
ফ্লোবেসেন্ট লাইটের বিপদ শ্প্রিয়ব্জন মুখোপাধ্যায় 

জীভায় করিল উপনিবেশ শ্ররামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
আবর্জনা থেকে সার শ্ীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 

কীট-পতঙ্গের দেহোতত ছত্রাক শ্ররাজেন্্রনাথ গায়েন 
কারিগরী বিষ্ধা। শ্রীঅমূল্যধন দেব 

১৮৫ 

১৯১ 
[ও 

১৯৩ 

৩২ 

৩৮ 

২৪০ 

২৪৫ 

২৪৭ 

৫২ 

২৫৪ 

২৫৫ 

২৫৭ 

২৬৬ 

২৬৮ 

২৭৩ 

২ধ৫ 

২৭৯ 



বিষয় 

৭৭। রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে যক্ারোগ নির্ণয় 

১৮। প্লাস্টিকের কথা 

৭৯। বন্ধু জীবাণুর কখা 

৮০ | রাশিয়ার খনিজ সম্পদ 

৮১। আইনষ্টাইনের আবিষ্কার 

৮২। প্যারা আযিনো স্তালিসিলিক আযাপিড 

লেখক 
লিওনার্ড, জি, রুল 

শ্রীদিলীপকুমার দস 

শ্ীসমীরকুমার রায়চৌধুরী 
শ্রআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যান্ 

শ্রীঅজিতকুমার উকিল বন্দ্যোপা প্যায় 

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর 

৮৩। সংখ্যার ছন্দ 

৮৪। গুকনো বরফ 

৮৫1 বিজ্ঞানের যাতুকর--এডিসন 

৮৬। বিবিধ 

ভুল 2 

৮৭| বক্ষমানিবারণী টিকা বি, সি, ছি 

৮৮। আলোক সম্থদ্ধে দুই একটি কথ 

৮৯। আলোকচিত্রে প্লেট ও ফিল্মের শক্তি 

৯০। ভিটামিন ও উদ্তিজ্ক হরমোন 

৯১। আস্ভান্ক আরেনিয়াস্ 

শ্ীগুরুদাঁস সিহত 

লতিকা দত্ত 

গঃ ৮১ তু 

খখ্য। 

শ্রীচিত্তরগ্তন বায় 

শ্রীব্রজেন্ত্রন।থ চক্রব্তী 

শ্রাস্বধীরচন্দ্র দাশ 

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত 

শ্রীসরোজকুমীর দে 

৯২। লুই পাস্তব জ্বীদিলীপকৃমার দাস 
৯৩। মাদাম কুরী শ্রীহধীকেশ রায় 

৯৪। মালয়ের রবার রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট 

কিশোর বিজ্ঞানীর দণ্ডর 

৯৫ ফ্ল্যাসলাইট মাইক্রঞ্কোপ গ, চ, ভ 

৯৬। অঙ্কুরোদগমের বৈচিত্র্য গঃ চ ভ, 
৯৭। অভিনব চিকিংস। শ্রীপৃণিমা পুরকায়স্থ 

৯৮। অধ্যাপক বীরবল সাহনি, এফ, আর, এস, গ, ৮, ভ, 

৯৯। বৈদ্যুতিক আলো৷ শ্ীস্বকুমার গু 

' পৃষ্ঠা 

২৮৫ 

২৮৭ 

২৯০৩ 

২৯৩ 

২৯৭ 

৩৬৩ 

৩৬৫ 

৩৭০৩ 

৩৭২ 

৩৭৫ 



জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

বর্ণ।নুক্রমিক বাগ্লানিক লেখক সূচী 

জানুয়ারি হইতে জুন : ১৯৫০ 

রি প্রবন্ধ পৃটা মাস 

১। শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা অর্থ নৈতিক মুক্তিকল্পে ভারতে শিল্পোন্নমন ১৪ গানুয়ীরি 

২। অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুল ফোটে কেন? ৫৭ ্গৃভয়ারি 

৩। শ্রীঅশোক রুত্র চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি ৯৮ ফেব্রুয়ারি" 

9। শ্রীঅধীরকুমীর রাহ বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৪৭ মার্চ 

৫ | শ্বীঅনিতা মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিপু ১৯৭ এপ্রিল 

৬। শ্রীঅমূল্যধন দেব কারিগরী বিদ্যা ২৭ন মে 

৭| শ্লীঅজিতকুমার উকিল বন্দ্যোপাত্যায় প্যারা আমিনো শ্তালিসিলিক আযামিভ ৩০৩ মে 

৮। শ্রীআনন্দমমোহন ঘোষ সমুদ্রের ধাতব সম্পদ ১৫৩ মাচ 
৯। শ্রমালোককুমার বন্দ্যোপাধায় গাণিতিক আবিষ্কার পদ্ধতি ১৭১ মাচ 

আইনষ্াইনের আবিষ্কার ২৯৭ মে 
১০ শ্রীকেদাবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দুরদর্শন বা! টেলিডিনন ১৯২ ফেব্রুয়ারি 

১১। শ্রীকান্তি পাকড়াশী বিবর্তনের পথে মানস ১৩৩ মাচ 

১২। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ গো-পুষ্টি ৯৩ ফেব্রুঘীরি 
১৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাষধ ধোঁয়ার অঙ্গুরী ৫১ জান্রয়ারি 

চামচ থেকে শ্রোতিমধুর শব্দ ৫১ ছানয়াণি 

্বয়ংক্রিঘ্ ফোয়ানা ৫৯ জাঙ্গুয়াৰি 

দেশলাই বন্দুক ৫২ জাঙগয়াবি 

সাইফনের ক্রিয়া ৫৩ জাঙ্গয়ারি 

রাক্ষুসে মাছ ৫৩ জান্চয়ারি 

মাটি ছাড়া চাষ ১০৯ ফেব্রুয়ারি 
পশুপক্ষীর আত্মগোপন কৌশল ১৮১ মার্ 

ছোটদের মাইক্রস্বোপ তৈবীর সহজ ব্যবস্থা ২৭৫ এপ্রিল 

আযামিবা ও হাইড্রার বিচিত্র কাহিশী ২৪৭ এপ্রিল 

শ্রীনিবাস বামান্জন ২৫৪ এপ্রিল 

বিজ্ঞানের যাঢুকর-এএডিসন ৩১১ মে 
অধ্যাপক বীরবল সাহ্নি ৩৭২ জুন, 

অস্কুরোদগমের বৈচিত্র ৩৬৫ জুন 

ফ্লটাসলাইট মাইব্রস্কোপ ৩৬৩ জুন 
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২২। 
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২৪ | 

২৫। 

২৬| 

২৭ | 

২৮) 

০ | 

৩১ | 

৩২ । 

৩৩ | 

৩৪। 

৩৫ । 

৬৬। 

৩৭। 

্লীদিপীপকুমার দ্রীঁস 

লেখক গ্রবন্ধ 

শ্রীপ্তরুদাস নিহহ্ সংখ্যার ছন্দ 

শ্রীচিন্তবরগ্গন সরখেল আন্দোলক বা অসিলেটব 

১৬। শ্রীচিন্তরঞ্জন দ।শ গপ আলে।র চাপ 

ভাবী-জলের কথ। 

১৭। শ্রীচিত্তরঞ্জন বার জেরোগ্রাফী 
ট্েপ্টে মাইসিন, ক্লোবোমাইসেটিন ও 

অগ্রিম ইশিন 

যক্নিবারণী টিক বি. সি. জি, 

১৮ | শ্রতনব্গচী ] উদ্ভিদ বনাম উদ্ভিদবিদ্ 
১৯। জীিপ্রণানাথ বন পাধ্যাঘ পান খাওয়। কি ভাল? 
২০ 1/্রীযবেঙ্ছনাথ মি আমন ধান 

লুই পাস্তর (১) 

বন্ধু জীবাণুর কথা 

লুই পাস্তর (২) 
শ্রীনরেশচন্ত্র চৌধুরী ..৮  ব্যাডেরছাত। 
শ্রীনলিনীগে্রলীয় ১. কালের স্বরূপ 
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ চা-শিল্প 

ভারতবর্ষ ও রাশিয়ায় শিল্পজাত দ্রব্য 

উৎপাদনের ক্রমোন্নতির কথ। 

ফুল ফোটে কেন? 

ফ্লোরেসেণ্ট লাইটের বিপদ 

অভিনব চিকিংসা 

মৌমাছি পালনে প্রয়োজনীয় মন্ত্রী 
চরম শৈত্য ও উষ্ণতার পরম শুন্য 
আলোক সম্বন্ধে ছুই একটি কথা 

শপূর্ণেন্নকুমার বন্থ 

শ্ীপ্রিযরঞ্চন মুখোপাথ্যায় 

শ্রীপৃণিম। পুরকামুস্থ 
শ্রীবিমল বাহ। 

শ্ীব্রজেন্ত্রনাথ চক্রবতী 

' শ্রীভবানীচরণ রায় ইাস-মুরগী ও ভিমের চাষ 

শ্রীমনোজেন্ত্র চৌধুরী পরমাণু জগৎ 
, শ্রীমনোরঞ্জন গু জানালা দরজার রং 

শ্রীমাণিকলীল বটব্যাল ছানার জলের অপচয় 

গুড় ব্যবহা বের প্রয়োজনীয়তা 

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল নাইট্রোজেন বন্ধন 

ভ্রযোগেশচন্ত্র বগল. চা-শিল্পের গোড়ার কথা 
শ্রাযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র শিশু-পক্ষাঘাত বা! পলিএম।য়েল ইটিন্ 

শ্বরবীন বন্দ্যোপাধ]ায়া আবর্জন। থেকে সার 

১৫ 

২২৪) 

৮৮ 

২৩ 

৩২১ 

১২ 

৮৫ 

১৩৮ 

২৯০ 

৩৪৮ 

তন 

১৯৩ 

৭৯ 

মাস 

মে 

জান্গ্য়ারি 

জানয়াৰি 
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এপ্রিল 

জুন 
মাঠ 

জানুয়ারি 

ফেব্রুয়াবি 

মা 

মে 

জুন 

ফেব্রুয়ারি 
এপ্রিল 

ফেব্রুয়ারি 

এপ্রিল 

জানুয়াবি 

মে 

জুন 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

মার্চ 

জান্ুয়াৰি 

এপ্রিল 

এপ্রিল 

মার্চ 

এপ্রিল 
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৪৫ 
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৪৮ | 

৪৯ । 
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৫৭ | 
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৫5। 

লেখক 

শীপাণী ভটাচাষ 

শীরাজেন্ত্রনাথ গায়েন 

( ছ ) 

গ্রবন্ধ 

উদ্ভিদের বংশবিস্তার কৌশল্ 

কই মাছের কথ! 

কীট-পতঙ্গের দেহো ভুত ছত্রাক 
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাদ্যায় জাভাধ কিল উপনিবেশ 

প্রীলতিক। দু 

লিএনার্ড জি. রুল 

শ্রীশচীন্্রকমার দন্ত 

্ীশচীন্দ্রকুমার দন 

শ্রীমতী ধীর দশ 

শ্রীশিশিরকূমার দেব 
শ্রীশুভেন্্রকুমার মিত্র 

শ্রীসরোজকুমার দে 

ছোটদের জানবার কথা 

শুকনো বরফ 

রঞ্জেন রশ্মির সাভাষ্যে যক্ম(রোগ নিয় 

৬৮ 

১৮৫ 

৮৫ 

উদ্ভিদ ও জীবদেহে হ্যরশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়। ২৮ 

ভাবুতীয় ম্যাঙ্গানিজ 

ভিটামিন ও উদ্ভিজ্ঞ হরমোন 

উদ্ভিদের খাছ্য উৎপাদন ৪ পরিপু্ট 

গণিতের ইতিহাসের গ্রয়োজনীরত। 
তাড়িতাক্ষি 

চার্লস মার্টিন হল্ 
মজার অন্ক 

আস্ভান্ত আরেনিয়াস্ 

্রীসমীরকমার রার চৌধুরী রাশিগ্জার খনিজ সম্পদ 
শ্রন্ুবীরচন্ত্র দাশ 

প্রীন্নক্মার গ্রপ্ত 

আলোকচিত্রের অবদ্রব 

আলোকচিত্রে প্লেট ও ফিলের এক্তি 

বৈদ্যুতিক আলো 

্রীস্মেন্দুবিকাশ করমভাপাত্র পারমাণবিক তেজ ও তার ব্যবহার 

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বায় 

শ্রিহরগোপাল বিশ্বাস 

শ্রাহযীকেশ বায 

লৌহ ও ইম্পাত 

ইম্পাত 
জৈব রসায়ন শাস্ত্র ক্রমবিকাশে গন্ধদ্রব্য 

গবেষণার অবদান 
বাযুমগ্ডল ও জলবায়ু 
মাদাম কুরী 

৮১ 

টি 

৩৪৩ 

৯৩ 

৭৪ 

৩৭৫ 

৯০ 

২৫৭ 

৬৫ 

১৫৬ 

৩৫৪ 

মাস 

ফেব্রুয়াবি 

এগ্রিব, 

মে 
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মচ 

মে 

মে 

জানুয়ারি 

ফেব্রুয়ারি 

জুন 

এপ্রিল 

ফেব্রুয়ারি 

জানুয়ারি 
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জুন 

এপ্রিল 

জান্য়াৰি 

০ম্ 

ফেব্রুয়ারি 

মাঃ 

জন 







ক্রমিক সংখ্যা 

স্বত্রীন্ম ন্বিভভ্তান পন্টিজ্মদ 
93, আপার সাবকুলার রোড, “বস্তবিজ্ঞান মন্দিব' 

কলিকাতা-_9 

কর্ম-সচিব সমীপেষু 
মানব, 

আমি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পবিবদের আঁজীবন/সাধারণ সভা হইতে ইচ্ছুক । আফি 
পরিষদের আদর্শে বিশ্বাম করি ও পবিষদের নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে সম্মত আছি। 

নিবেদক-" 

স্বাঙ্ছগর 

ঠিকান। 

তারিখ 

গ্রীস্তা বক 

সমর্থক 

তারিখ 
ডিক আজ্ঞা পা জজ লাখ রঃ ঁ দল ও জি রসি জা (উতর ক জা অরিন 

:.... ভারিখে কার্ধকবী সমিতির... - ** ৮০অধিবেশনে 
'নির্বাচিত হলেন । 
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ছে 

গ্টপবিটস্প্হারম্যান মার্ক (ক্রকদিন পলিটেকনিক ), অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ (সায়েন্স কলেজ')&নভাপতি, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ । 

দণ্ডায়মান--ফণীন্দ্রনাথ বাগচি, শাস্তিরঞ্জন পালিত (সায়েন্স এসোসিয়েস ন), বাস্থাদব বন্দ্যোপাধ্যায় ( বস্থ 
বিজ্ঞান মন্দির )) কর্মলচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ । 
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ূ ভারতের সাধারণতন্ত্ প্রতিষ্ঠ। 

উহার অধীন করিলাম। 

ৃ 
| ৃ 
ৰ 

ৃ 
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গত ২৭খে জানুয়ারি ভারত সাধারণত রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে। ভাঃ 

রাজেন্দপ্রসাদ এই সাঁধারণতন্ত্রের সর্বপ্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। 

ঠার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন বরছি। 

ভারতের সাধারণতন্ত্রের ভূমিকা 
আগর! ভারতের জনগণ ভারতকে সম্পুর্ণ গ্রভৃত্ব সম্পন্ন (সার্বভৌম ) 

গণতান্ত্রিক সাধারণত্ত্রী রাষ্টরে পরিণত করার পবিত্র সংকর গ্রহণ করিতেছি 

এবং এইবপ সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করার ব্রতও গ্রহণ করিতেছি যে, 

ভারতের প্রত্যেক নাগরিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক- 

ক্ষেত্রে সুবিচার লাভ করিবে £ 

ক্ম্তা, বাচন, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাগ ও ঈশ্বরারাধনায় তাহাদের স্থাধীনমতা 

থাকিবে। 

ভ্ডাহার৷ সমান মর্ষাদ। ও স্ুষোগলাভ করিব এবং 

ন্যক্তির মর্ধাদ1! ও জাতির এঁক্য অক্ষু্ রাখিয়। তাহাদের মধ্যে 

ভ্রাতৃভাব উদ্মোষের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিবে। 

সাজ আমরা এই সংবিধান গ্রহণ, অধিনিয়মণ এবং গিজদিগকে 

ৃ 

ৃ 
চনে রেরাজেস্প্ ০৮ 



জ্ঞান ও বিজ্ঞীনের লেখকদের প্রতি নিবেদন 
১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পকিত এমন বিষয়বস্তই নির্বাচিত হওয়া বাঞ্নীয় 

জনসাধারণ যাতে সহজেই আকুষ্ট হয়। 

২।" বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজ ভাষায় বর্ণনা কর! দরকার এবং ভাবার পরিপাট্য থাকা বাঞনীয়। 
৩। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন । 
৪। প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে উহ পৃথক সাদ] কাগজে চাইনিজ কাঁলিতে একে পাঠান দরকার । 
৫| বিশেষ ন্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধ জান ও বিজ্ঞানের ৪1৫ পূ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। 

৬। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রবতিত বানান অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। 

৭ উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বিদেশী শবগুলৌকে বাংল! অক্ষরে লেখাই বাঞ্চণীর়। 
৮। কপি রেখে প্রবদ্ধ পাঠানো বাঞ্ছনীয় কারণ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অযনোনীত ৰচন1 ফেরৎ পাঠানো 

হবে না। অবশ্য টিকেট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচন] ফেরৎ পাঠানে! হবে। 

৯। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ৯৩, আপার সারকুলার রোডে পাঠাতে হবে। 

১০। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরা নাম ঠিকানা থাকা দরকার । 
১১। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্ব রক্ষ। করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকের 

অধিকার থাকবে। 

প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক অক্ষম । 
শপ এ ক গা এরাহিহা- 40070 04 8০8০ 
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শশা পালি? লাল শ্ীপাপাপপপাপীিপিসাল তপতি পপি পিপিপি পিপাসা পাস ৯ পপ পাপা শিশীশশশাকিগ শশা 

তীয় বর্ষ জানুয়ারি-__১৯৫০ 

বিজ্ঞান 

নববর্ষের নিবেদন 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান? এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ 

করল। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের 

মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য । 
বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করে কোন 

ক্রমেই এগিয়ে যেতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বিষয় 

সম্বন্ধে আজ যদ্দি অধিকাংশ লোক অজ্ঞ 

থেকে যায় তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হতে 
বাধা । পরাধীন দেশে আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার 
মোহ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিকে 

পেয়ে বসেছিল, তাই সুস্থ সবল সমাজ-জীবন গড়ে 

ওঠা সম্ভব হয়নি। আজ স্বাধীন দেশে পুরাতন 

দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বদলাতে হবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের 

সেতুবন্ধ রচনা করবে। 

কবিরা বলেছেন, “ছুর্গং পথস্তষ | নতুন পথে 
যাত্রাপ্র বাধাবিস্ব অনেক । তবু আমাদের এগিয়ে 

যেতে হবে, জাতীয় জীবন ও চিস্তাধারাকে ৫বজ্ঞানিক 

নতুন খাতে প্রবাহিত করবার জন্তে। আশাকরি 
আমাদের এ মহান ত্রত উদযাপনে জনসাধারণের 

একাস্তিক সহযোগিতা লাভ করব। 

, গত বর্ষে আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধাপ্দি প্রকাশিত হয়েছে মোটা- 

মুটি তার একট। হিসেব দেওয়া হলে। : গণিত--৭ 

পদার্থ বিজ্ঞান--২৮; রসায়ন--১৭ ; পরিসংখ্যান-- 

৩; কৃষি, শিল্প--১০) শারীববৃত্ত-- ৩; প্রাণিবিজ্ঞান 
ও কীটতত্ব--১৬; নৃতত্ব ও পুরাতত্ব--১০ ; উদ্ভি্- 
বিজ্ঞান--৮ 7 ভূৃতত্ব--৯; মনোবিজ্ঞান-_২) 
ভেষজ ও পশুচিকিৎসা-_৫ ; বিবিধ--৬৬। 

পত্রিকার লেখক, লেখিকাদের আমরা আস্তরিক 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশাকরি বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি 
অবিকৃত রেখে প্রবন্ধাদি জনসাধারণের পক্ষে 

অধিকতর স্থখবোধ্য করবার জন্তে তাহার]! যথাসাধ্য 
চেষ্টার ক্রটি করবেন না । মানব-মনের প্রতিবিশ্বই 
হচ্ছে সাহিত্য । সাহিত্য রসসমৃদ্ধ না হলে জনগণের 

মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং 

বিজ্ঞানে সাহিত্য-রস সঞ্চার করতে পারলেই 

সাধারণ্যেক অন্ুভূতিক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ 

করতে পারবে রচনাটি হবে যথার্থ উপভোগ্য । 

অবশ্তঠ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী স্থলবিশেষে এর 

ব্যতিক্রম অপরিহার্য বাঁ অবশ্স্তবী হলেও ভাষার 

পারিপাঁট্য অক্ষুন্ন বাখ! সর্বথ। বাঞ্চনীয় । সৃতরাং জন- 

সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্তে লেখককে 

হতে হবে একাধারে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। 

তাহলেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান, গ্রমারের উদ্দেশ্ঠ স্ুসিদ্ধ 

হবে বলে আশ] করা যায়। 



লৌহ ও ইস্পাত 
স্ীহরেজ্জন।খ রায় 

লৌহ ও ইস্পাত যে এক পদার্থ নহে-এই 
জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেরই নাই। 

সাধারণ লোকে জানে-লৌহ এবং ইম্পাত উভয়েই 
চুষ্ধকের দ্বারা একইভাবে আকুষ্ট হয় এবং উভয়েই 
আকৃতিগত সাদৃশ্ঠে অভিন্ন; স্থতরাং তাহারা এক। 
কিন্ত তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত । লৌহ এবং ইস্পাত 

ছুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ । উহাদের স্বাতন্ত্র যে কোথায় 

সেই কথাটাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। তবে 
এই কথা জানিয়! রাখা! ভাল যে, ই্পাতের জন্ম 
লৌহ হইতেই। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই লৌহের পহিত 

মানুষ পরিচিত | সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্ত দেশ 

অপেক্ষা প্রাচীন ভারতই যে লৌহ প্রস্তত বিষয়ে 
অগ্রণী ছিল, এই সন্বন্ধে তথ্য প্রমাণের কোন অভাব 

নাই। যেরূপ উচ্চশ্রেণীর লৌহ সে যুগে এদেশে 
প্রস্তুত হইত তাহার নিদর্শন আজও বিরল 
নহে। ঢালাই না করিয়া এবং আধুনিক যন্ত্র 
পাতির সহায়তা ন1 বইয়াও কিভাবে যে দিল্লীস্থিত 

অশোক শ্তস্ভের মত অতবড় স্থবুৃহৎ এবং মরিচা- 

বঞ্জিত লৌহন্তস্ত প্রস্তুত সম্ভব হইয়াছিল তাহ৷ 
সত্যই ভাবিবার বিষয়। পুরী, ভূবেনশ্বর, কোনা- 

রক প্রভৃতি স্থানে যে ধরনের লোহার কড়ি 

ব্যবস্ৃত হইয়াছে, সিংহল দেশে যে ধরনের লোহার 

শিকল পাওয়া গিয়াছে. তাহ! যে লৌহ 
উৎপাদন সম্বন্ধে এই দেশের উচ্চশ্রেণীর জান এবং 
অভিজ্ঞতার পরিচায়ক সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এক সময়ে দামস্কীন এবং হায়দ্রাবাদ ইম্পাত 
প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গলাদেশে 

কাঞ্চননগরে প্রস্তত ছুরি, কাচিও একদিন সকলের 

দি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু যাহা অতীতে 

ছিল তাহ! অতীতের মধ্যেই লীন হইয়! রহিয়াছে । 

বর্তমানে আমরা মাঝে মাঝে তাহাদের স্বপ্ন দেখি 

মান্র। 

পিটাই লৌহের ইতিহাস পাওয়া যায় তুধল 
খায়ের সময় হইতে । উহা খুঃ পৃঃ তিন হাজার 
আটশত বৎসর পূর্বেকার কথা। লৌহ হইতে 
প্রস্তুত যন্ত্রের উল্লেখ অনেক প্রাচীন গ্রস্থেও পাওয়। 

যায়। 

লৌহের অস্ত্রশস্ত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । মিশরের গিজে 
সহরস্থিত পিরামিডের ধ্বংসকার্ষের সময় একটি 

অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে যাহার বয়স সম্ভবতঃ ৫০০০ 

বৎসর। প্রাচীন ধর্মগ্রস্থে, বিশেষতঃ অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনার 
ময় লৌহের উল্লেখ আমর প্রায়ই পাইয়া থাকি। 
পাশ্চাত্যের রণদেবতা মাসের ঢাল এবং বশার 

আকারে লোহাকে চিহ্নিত কর! হইত। 

সংস্কৃত ভাষায় লৌহের আর এক নাম অয়স। 
চুম্বক ইহাকে আকর্ষণ করে বলিয়া চুম্বকের নাম 
অয়স্কাত্ত। ল্যাটিন ভাষায় লৌহকে বলা হয় 
ফেরাম্ত (তাত )। এই ফেবাম হইতেই 
রাসায়নিক ভাষায় লৌহের সাংকেতিক চিহ্ন হইয়াছে 

চ০. 

যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ পাঁধিব জগতে 
প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়। অছে লৌহ তাহাদের 
অন্যতম । তবে বিশুদ্ধ ধাতু হিসাবে লৌহকে 
প্রাকৃতিক জগতে খুব অল্প পরিমাণেই পাওয়! 
যায়। শুধু গ্রীনল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডিস্কো দ্বীপে 
৭০০ মণ ওজনের এক বিরাট লৌহন্বপ (উদ্ধাপিওড ?) 
পাওয়া! গিয়াছে । উদ্কাপিণ্ডের মধ্যে তাম|, নিফেল, 

কোবাণ্ট গ্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় 



আনুয়ারি, 7” 7 

লৌহ পাওয়া! যায়। যুক্ত পদার্থ হিসাবে নিয়লিখিত 
খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ প্রচুর পরিমীণে অবস্থান 
করে। , 

"১। ম্যাগনেটাইট (8607) ইহা লোড- 
ষ্টোন বা চু্বকপাথর নামেও অভিহিত হইয়া 
থাকে । 

২। লাল হেমেটাইট্ বা লালমাটি (0০ 02), 

৩। ব্রাউন হেমেটাইট বা লাইমৌনাইট 

27605 37750. ইহাকে বাদামী মাঁটিও বলা 

হয়। 

৪। স্প্যাথিক আয়রন ওর,-ম৩ 009. 

৫| লৌহ পাইরিটিঞজ--7০৩৪ তাত্র পাইরিটিজ 

(0995, ঢ৫59)। ইহার গন্ধকযুক্ত লৌহ। লৌহ 

নিষ্ষাশনের পক্ষে এই পদার্থ গুলি আদৌ উপযোগী 

নহে। ইহা সালফ্যুরিক আসিড প্রস্তুত করিবার 

সময় সালফার ডাইঅক্মাইড উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত 

হয়। 

গাছপালা এবং উচ্চশ্রেণীর জীবদেহের পু্টির জন্য 

লৌহের প্রয়োজন হইয়া থাকে । এই জন্য উত্ভিব 

জগতে এবং আমাদের রক্তের মধ্যে িমোগোবিন, 
রূপে লৌহ অবস্থান করিতেছে । 

ভারতবর্ষে প্রচুর লৌহের খনি আছে । ময়ুর- 
ভঞ্র রাজো এবং সিংভূম, ধলভূম, ঘাটশিলা প্রভৃতি 

অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহজাত খনিজ পদার্থ 

পাওয়া যায়। জামসেদপুরে যে টাটার লৌহের 
কারখান। স্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্যান্য কারণের 

মধ্যে এইটাই বড় কারণ যে, ইহার আশেপাশে 
যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ লৌহের স্তর রহিয়াছে । 
খুব উচ্চশ্রেণীর 'হেমেটাইটু ওর এইসব স্থানে 

পাওয়া যাপন। এতদঞ্চলে বাদাম পাহাড় ম্যাগ নে- 

টাইটের জন্ত বিখ্যাত। 

আমাদের দ্রেশে যে পরিমাণ লৌহ এবং 

ইম্পাতের প্রয়োজন সে পরিমাণে উহা! উৎপন্ন হয় 

নগি। বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টনের মত ইম্পাত 

আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। উহা আমাদের 

জন ও বিজ্ঞান ৩ 

চাহিদার এতকবা ২৫ হইতে ৩০ ভাগের মত। 

সেই জন্য আমাদের দেশে ইম্পাত এত দুষূল্য। 
আমাদের এই বিরাট দেশে লৌহ এবং ইস্পাতের 
কারখান। প্রয়োজনের তুলনাম্ন নগণ্য । যুদ্ধের পূর্বে 

আমাদের দেশে জামসেদপুরে টাঁটার লৌহ এবং 
ইম্পাতের কারখানাই একমাত্র নামজাদ। কার- 
খানা ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইস্পাতের কারখানা- 

গুলির মধ্যে ইহা অন্যতম । বাঙ্গালীর আবিষ্কার 

এবং জামসেদজী টাটার অর্থ, এই উভয়ের সশ্মিলনে 

একদা যে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজ তাহ 
ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 

টাটার কারখানার পরই নাম করা যাইতে পারে 

আদানসোলে প্রতিষ্ঠিত '্বীল কর্পোরেশন অব বেজল, 
যাহা “ক্কব' নামে পরিচিত। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত 

এই কারখানাটি যুদ্ধের সময় স্থাপিত হইয়া! দেশের 

মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

ইহা ছাড়া কুলটিতে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী 

লিমিটেড, আমানসোলে ইগ্ডয়ান আয়রন আও 

টাল কর্পোরেশন, ভদ্রাবতীতে মহীশৃরের লৌহেরে 
কারখানা, বালীগঞ্জে ভাতিয়া ইলেকটিক ই্টীল 
ওয়ার্কস, বেলুড়ে বেলুড় স্টল ওয়ার্কস্ প্রভৃতি ছোট 

এবং মাঝারী ধরনের কারখানাগুলি হইতেও 

নিয়মিত ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে । এইভাবে যুদ্ধের 

পর হইতেই ছোটখাটে। কারখানা আমাদের দেশে 

স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । কিন্তু এইসব 
কারখানা হইতে উৎপন্ন সমগ্র মালের পরিমাণ 

দেশের চাহিদার পক্ষে পধাপ্ত নহে। এই চাহি?! 

মিটাইবার জন্ত প্রতি বসরই বিদেশ হইতে লক্ষ 
লক্ষ টাকার লৌহ এই দেশে আমদানী করা হয়। 
এই জন্য স্বম্ং ভারত গভর্ণমেণ্ট এই দেশে একট। 

বিরাট লৌহের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা 
করিতেছেন। সং 

পৃথিবীতে যে সব দেশ লৌহ উৎপাদনে বিশিষ্ট 
স্বান অধিকার কনিগ্বাছে তাহাদের মধ্যে 

সর্ঝণে আমেরিকার নাম কর! যাইতে পারে। 
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লৌহ্ উৎপাদন বিষয়ে আমেরিকার স্থান আজ সব 

দেশের উপর। আমেরিকার পরই নাম কর 

যাইতে পারে-_জার্মেন্ট, জাপান প্রভৃতি 

দেশের। ইহাদের তুলনায় ভারতবর্ষের স্থান 
অনেক নিয়ে । লৌহ উৎপাদন ব্যাপারে ভারতবর্ষকে 
অধমর্ণ দেশ বল! যাইতে পারে। কারণ ইহার 

উত্পাদন ক্ষমতা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক 

কম। 

আমরা সচরাচর আমাদের চারিপার্থে যে সব 

লোভার সামগ্রী--যেমন কড়ি, বরগ!, রেলিং, শিকৃ 

ইত্যার্দি দেখিতে পাই আসলে তাহারা বিশুদ্ধ 
লোহা নহে । তাহারা জাতিতে ইম্পাত। প্রকৃতপক্ষে 

খাঁটী লোহা পাওয়! ভার। খাঁটা লোহা পাইতে 

হইলে লোহার জল (যেমন ফেরিক সালফেটের 

জল) বিদছ্যুত্ববিগ্লি্ট করিয়া প্রস্তুত করা হয়) 

অথবা লৌহের অল্মাইড, অকজ্যালেট কিংব৷ 

ক্লোরাইভকে হাইড্রোজেন প্রবাহের মধ্যে ৫০০০ 

৬০০০তে উত্তপ্ত করিয়াও প্রায় বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত 
করা যাইতে পারে। 

লৌহ নিষ্কাশন 
লৌহ প্রাপ্তির উপাদান হইতেছে--নৌহাশ্রিত 

থনিজ পদার্থগুলি। তবে সকল খশিজ পদার্থ হইতে 

লৌহ নিফাঁশন কর! সহজসাধ্য অথবা লীভজনক 
নহে। গন্ধকযুক্ত পদার্থগুলি সাধারণত: লৌহ 
নিষফাশনের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় । 

লৌহ নিষফাশনপ্রণালীর দ্বারা খনিজ পদার্থ 

হইতে যে পদার্থটিকে নিষ্ফাশিত করা হয় তাহা 

আমলে বিশুদ্ধ লৌহ নহে। তাহাকে পিগ- 
আয়রন? বল! হয় । পিগ আয়রনের মধ্যে সাধারণতঃ 

থাকে অঙ্গারস্*৩'৫ৎ ভাগ; সিলিকন--১৮০ 
ভাগ; গন্ধক--*৮ ভাগ; ফস্ফরাস--*১০ ভাগ) 

ম্যাঙ্গানিজ--৮০ ভাগ । 

লৌহ নিষফাঁশন ব্যাপারে সাধারণতঃ অক্সাইড 
অথব! কার্বোনেটরূপী খনিজ পদার্থগুলিকে নিয়োজিত 

করা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যখন বাতাসের 

[ ৩য় & ১ম সংখ্য। 

সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা হয় তখন জল এবং কার্ধন- 
ডাইঅক্মাইভ নির্গত হওয়ীর ফলে সমগ্র পদার্থ টি 
ঝাঝরা হইয়| উঠে। তারপর এই ঝাঝরা 
পদার্থের সহিত চুনাপাথর এবং কোক কয়লা 

মিঅিত করিয়া ইহাকে ব্রাষ্ট ফানেপি বা মাকৎ 
চুলীর মধ্যে গলান হয়। এইখানে ইহা "রিডিউস্ভ, 

হইয়৷ লৌহ ধাতুতে পরিণত হয়। 
ব্রাষ্ট ফাণেল বা মারুৎ চুলী 

ব্রাষ্ট ফাণেস একটি সুদীর্ঘ চোক্া$তি চুলী- 
বিশেষ। ইহার বহিরাবরণটি ইম্পাত বা কাবণযুক্ত 

লোহার (বট আয়রন) পাত রিভেটৃ* করিয়। বা 

জোড়া দিম প্রস্তত। পন্থায় ইহা ৮০--১২৫ ফিট 

এবং পরিধিতে ১৫-২৫ ফিট পধন্ত হইয়া থাকে। 
ইহারু অভ্যন্তরূভাগে অগ্রিসহ ইটের আস্তরণ দেওয়া 

থাকে। চুল্পীর যে অংশের বেড় সর্বাপেক্ষা 
বেশী তাহাকে “বস্” নামে অভিহিত কর! 

হয়। চুলীর মুখটি একটি বিশেষ ধরনের সরপ্তামের 

দ্বারা রুদ্ধ করা থাকে। ইহা “কাপ এণ্ড কোণ 
সরঞ্াম নামে বিদ্িত। এই সরঞ্জামের পাহাষ্যে 

ঝাঝরা খনিজ পদার্থ, চুনাপাথর এবং কোক 
কয়লার মিশ্রণ একত্রে চুলীর মধ্যে মাঝে মাঝে 
যোগান দেওয়া হয়। চুলীগ উপরের দিকে এক- 

পাশে একটি নির্গমন পথ থাকে। ইহার মধ্য দিয়া 
অব্যবহাধ উত্তপ্ত গ্যাস নির্গত হইয়া আসে। 

চুল্লীটির অধোদেশে কতকগুলি-_সাধারণতঃ ছয়টি-_ 
নল সংযুক্ত করা থাকে। ইহাদিগকে বলা হয় 
“টু ইয়ার | টু ইয়ারের মধ্য দিয়! পাম্পের সাহায্যে 
৭০০০-৮০০০ তাঁপের উত্তপ্ত বাতাস নজোরে এবং 

সচাপে চুলীর মধ্যে প্রবেশ করান হয়। বাতাসকে 
পূর্ব হইতে উত্তপ্ত কর] হয় “কুপার ষ্টোভ” নামক 

একপ্রকার স্তস্তের সাহায্যে । এই ট্টোভটিও 

দেখিতে মারুৎ চুল্লীর মত লম্বা ধরনের । অগ্নিসহ 
ইটকে আড়াআড়ি 'ভাবে সাজ্াইয়৷ (অনেকটা 
ঘুলঘুলির মত করিয়া ) ইহার অভাব ভাগ পূর্ণ্কবা 
হ্য়। 
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মারুৎ চুল্লীর উধ্বদেশে অবস্থিত নির্গমন পথ 

দিয়। উত্তপ্ত বাতাস নির্গত হইয়া আসে। এই 

বাতাসের তাপরে অযথা অপব্যয়িত হইতে না 
দিয়া ইহার ছার “কুপার ষ্টোভের ইট গুলিকে উত্তপ্ত 
করিবার ব্যবস্থা কর] হয়। এই উদ্দেশ্টে ইহাকে 

প্রথমে ধুলাবালি হইতে মুক্ত করিয়া ষ্টোভের মধ্যে 
আনিয়া প্রজলিত করা হম্ন। এই গাঁবে স্টোভের 

অভ্যন্তরস্থ ইটগুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। টু ইয়ারের 

মধ্য দিয়া যে বাতাস চালন। করা হয় তাহাকে 

প্রথমে এই গরম ইটের সাহাষে। ৭০০০-৮০০"তে 

উত্তপ্ত,করিয়া লওয়া হয়। 

মারুৎ চুল্লীর সহিত ছুইটি করিয়া কুপাঁর ষ্োঁভ 

সংশ্লিষ্ট থাকে । ইহাত্রা তাপ পরিবেশনের কাঁজ 
করে। প্রথমে উপরোক্ত অব্যবহাষ গ্যাস 

পোড়াইয়৷ একটি গ্টোভকে উত্তপ্ত কর! হয়। যখন 

ইহা অগ্রযত্তপ্ধ হইয়া উঠে তখন গ্যাস পোড়ান 
বন্ধ রাখিয়। ইহার সাহায্যে ঠাণ্ডা বাতাসকে ৭০০ 

৮০০০তে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া টু-ইয়ারের মধ্য দিয়া 
চালনা! কর] হয় । এই সময়ে অব্যবহাধ বাতাসের 

মোড় থুরাইয়া ইহাকে ছুই নম্বরের ষ্টৌোভের মধ্যে 
জালাইয়! ষ্টোভটিকে উত্তপ্ত করা হয়। প্রথম 

ষ্টোভটি ঠাণ্ডা হ্ইঘ্া আসিলে খ্িতীয় ষ্টোভটি 

কার্যকরী হইয়া উঠে। এই ভাবে হেরফের করিয়া 

ছুইটি ষ্টোভের সাহায্যে অব্যবহাধ তাপকে কাধকরী 

করিয়া লওয়া হয়। 

, মাকুৎ চুল্লীর নিয়ংশে আরও ছুইটি নির্গমন পথ 
থাকে। ' একটি অপরটির উপরে অবস্থান করে। 

উপরের পথের সাহায্যে “গা, (9188) এবং 

তলাকার নলের সাহায্যে গলিত ধাতুকে বাহি4 

করিয়া লওয়া হয়। গোড়াতে চুলীর মধ্যে কাঠের 
অগ্নি প্রজ্ঘলিত করা হয়। তারপর পাম্পে? 

সাহায্যে বাতান চাগন। করিয়া তাপের মাত্রা 

বাঁড়াইয়া তোল! হয়। এই সময়ে উপর হইতে 
'কীপ এবং কোণ নামক সবঞ্জামের লাহাঘ্যে 
ঝবাঝরা খনিজ পদার্থ। চুনাপাথর এবং কোক 

ভান ও বিজ্ঞান ৫ 

করলা পর পর ঢাপিয়! দিয়া চুলীটিকে ক্রমশই পূর্ণ 
করিয়! ফেল। হয়। 

লৌহ গলিবার সমর চুল্লীর মধ্যে যে লব রাসা- 
যূনিক প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে তাহ অত্যন্ত 

জটিলতাপূর্ণ। চুললীর তলদেশে তাপ সর্বাপেক্ষা 

বেশী (১২০০০) এবং উপরের দিকে ইহ সর্বাপেক্ষা 
কম (৩০০০)। উপর হইতে খনিজ পদার্থ, 

চুনাপাথর এবং কোক কয়ল। নীচের দিকে নামিয়া 
আমিতে থাকে এবং শাচ হহতে কাবন মনোক্সাইড 

প্রভৃতি উত্তপ্ত গ্যাস উপর দিকে উঠিতে থাকে । 

চুল্সীর অধোদেশে করল! পুড়িয়া প্রথমে কার্বন-ডাই 
অক্মাইডে পরিণত হয়। এই কার্বন-ডাইঅক্স।ইড 

উত্তপ্ত কয়লার শ্ত,পকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিবাঁর 

সময কার্বন মনোক্সাইডে পবিণত হয়। ০+ 02. 

0057) ০0৪8+0০-200. কারন মনোক্মাইড 

৩০০০-৫০০০ তাঁপে (অর্থাৎ চুল্লীর সর্বোচ্চ স্থানে 

যেখান হইতে ঝাঁঝরা পদার্থ, চুনাপাথর এবং 

কোক কয়লা! সবেমাত্র তলার দিকে নামিতে আরম্ত 

করে ) লৌহের অক্মাইডের সহিত প্রতিক্রিয়। করিয়া 
উহাকে লৌহ ধাতুঁতে পরিণত করে। ০৪০0+ 

300-৮27০43005 । এই মিশ্রণটি যতই 

নীচের দিকে নামিতে থাকে ততই উপরোক্ত 

প্রতিক্রিয়াটির গতিবেগ বৃদ্ধি পাঁয়। এইভাবে 

বেশীরভাগ লৌহের অক্মাইভই রিডিউম্ড, 
হইয়া লৌহধাতুতে পরিণত হয়। যে অংশটুকু 
এই প্রতিক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পায় তাহা শেষ 

পযন্ত অর্গারের দ্বার! বিয়োগ ধর্মাস্তরিত হয়। 

[০৪০+30-৮20০4+300 এইরূপে একটি 

লোহার তাণেগ উৎপত্তি হয়। এই তালটি যখন 

আরও নীচে দিকে নামিয়া আসে তখন ইহা 

কার্বন মনোক্সাইডের সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়া 
উহাকে আংশিকভাবে বিয়োজিত করে। ৪0০- 

00++ 0 অর্থাৎ কাবন-ডাইঅক্মাইড এবং অঙ্গার 
উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গার গলিত লৌহের মধ্যে থাকিয়। 
যায়; অর্থাৎ গলিত লৌহ উহাকে শোষণ করিয়া 



৬ লৌহ ও ইস্পাত 

লয়। যখন তাপ ১০০০৭ কাছাকাছি আসিয়া 

পৌছায় তখন লৌহের অঝ্মাইভ প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
বিয়োগ ধর্মান্বিত হইয়া! পড়ে। এই সময়ে লৌহ- 
পিগুটি খনিজ পদার্থ, চুনাপাথর প্রভৃতি হইতে 
আরও অঙ্গার, গন্ধক, ফস্ফরাস্, পিলিকন প্রভৃতি 

পদার্থ শোষণ করিঘ1! লইতে থাকে । বিশ্তুদ্ধ লৌহ 

অপেক্ষা অবিশুদ্ধ লৌহ অর্থাৎ অঙ্গারযুক্ত লৌহের 

গলনাঙ্ক অনেক কম। সুতরাং যে তাপে লৌহ 

গলিতে পারে না সেই তাপে এই মিশ্রধাতুটি গলিয়া 

তরল হইয়া পড়ে এবং এই তরল ধাতুটি গড়ায় 
আসিয়া টু-ইয়ারের নিম্নে অবস্থিত চুক্লীস্থিত 
একটি গহ্বরে সংগৃহীত হয়। আর গাদটি হাক্কা 

বলিয়া উহার উপর ভাসিতে থাকে । গাদকে 
উপর হইতে সরাইয়া লওয়া হয় এবং গপ্সিত 

ধাতুকে মাঝে মাঝে নির্গমন পথের সাহাষ্যে 
বাহির করিয্না লওয়! হয়। তারপর ইহাকে বালির 

ছাচের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। বালির ছাচের 

মধ্য দিয়া গড়াইয়া যাইবার সময় লৌহের আকৃতি 
অনেকটা শূকর ছানার মত হয় বলিয়া ইহাকে 
“পিগ, আয়রন? বলা হয়। 

গাদ--চুন,। বালি প্রভৃতি পদাের 

ংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থটকে গাদ বলা হয়। 

৬৯০০ তাপের উপর চুনাপাথর বিশ্গিই হইয়] 
চুন (020) এবং কার্ধন-ডাইঅক্মাইডে পরিণত 

হয়। চুনের কাজ হইতেছে গলনাঙ্ককে কমাইয়া 
আন।। সেই সঙ্গে ইহা বালি প্রভৃতি অন্যান্ত 

আবর্জনার ( অঙ্গারের ছাই, খনিজ পদার্থের সহিত 

সংঙ্গিষ্ট কাদামাটি ইত্যাদি) সহিত মিলিত হইয়া 
গাদের সৃষ্টি করে। এই গাদ গলিয়া গিয়া গলিত 

লৌহের উপর সঞ্চিত হইতে থাকে । ইহার একটি 
কাজ হইতেছে যে, গলিত লৌহ যাহাতে টু-ইয়ার 
হইতে সঞ্চালিত বাতাসের অক্সিজেন কর্তৃক যোগ- 
ধর্মান্বিত (0811520 ) হইতে না পারে তাহার 
প্রতিবিধান করা । এই গাদের প্ররুতির উপর ব্রাষট 

ফার্ণেসের কার্ষকারিতা সম্পূর্ণ্ূপে নির্ভর কবে। 

[ ৩ম বধ, ১ম সংখ্য। 

এই গাদের সাহায্যে বাস্তা প্রস্তত, গৃহাদ নির্মাণ, 

সিমেন্ট প্রস্তুত ইত্যাদি কাঁধ কর! হইয়া থাকে। 

পি লৌহ 
পিগ লৌহ-_পিগ লৌহে অঙ্কারের পরিমাণ বেশী 

থাকে । সাধারণতঃ ইহার মধ্যে অঙ্গার থাকে 

১৬ হইতে ৪.৫ ভাগ। ইহা ছাড়া সিলিকন, 

গন্ধক, ফস্ফরাস্, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি পদাথও 

কিয়.্পরিমাণে ইহার সহিত থাকিয়া যায়। 

লৌহকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ কর] হইয়া 

থাকে। এই শ্রেণীবিভাগের প্রধান কারণ হইতেছে 
ইহার মধ্যস্থিত অঙ্গার। অঙ্গারের পরিমাণের 

উপর লৌহের গুণাগুণ নির্ভর করে। সেই জন্ত 

অঙ্গারের পরিমাণ অনুযায়ী লৌহকে ঢালাই লৌহ, 
ইস্পাত এবং রট আয়রনে ভাগ করা হইয়া 

থাকে। ঢালাই লৌহতে অঙ্গারের পরিমাণ 

থাকে সর্বাপেক্ষা বেশী। ইস্পাতে তাহা অপেক্ষ! 

কম এবং রট আম্বরনে থাকে সবচেয়ে কম। 

ঢালাই €লাহা ব1 চীনা লোছা-_বদিও 
পিগ আয়রন এবং সাধারণ কাষ্ট আয়রন ব৷ 

ঢালাই লোহার মধ্যে গঠন প্রকৃতির বিশেষ 

কোন পার্থক্য নাই তবুও পিগ আয়রনকে 

ঠিক ঢালাই লোহা বলা যার না। অব্যবহাধ 

লোহাকে পিগ আয়রনের সহিত বিশেষ ধরনের 

চুলীতে বা লোহার মুচিতে গলাইয়া এবং তাহার 

সহিত অন্যান্য পদার্থ প্রয়োগ করিয় ঢালাই লোহা 

প্রস্তুত কর! হয়। ইহাকে গলিত অবস্থায় ছাঁচের 

মধ্যে ঢালিয়া দেওয়৷ হয়। 

ঢালাই লোহাকে সাধারণতঃ ছুইভাগে ভাগ 
করা হইয়া! থাকে। সাদা রঙের ঢালাই লোহা 
এবং ধূনর রঙের ঢালাই লোহা । ইহার জন্য দায়ী 
অঙ্গার। অঙ্গার উচ্চতাপে লোহার সহিত রাপা- 

য়নিক ভাবে মিলিয়। লোহার কারবাইড (দু5০) 

উৎপন্ন করে। যদি ঢালাই লোহার মধ্যস্থিত 

বেশী পরিমাণ অঙ্গার লোহার সহিত মিলিয়া 

লোহার কারবাইড উৎপন্ন করে তাহা হইপে 



জানুয়ারি, ১৯৫০ ] 

ঢালাইয়ের বর্ণ অনেকটা] সাদ] দেখায়। এইজন্য 

উহাকে সাদা ঢালাই লোহা ব্লা হয়। কিন্ত 

বেশীর ভাগ অপ্দার যদি লোহার সহিত যুক্ত ন৷ 

হইয়া সামান্য পরিমাণে যুক্ত হয় এবং বেশী পরি- 

মাণ গ্র্যাফাইট (উচ্চ তাপে অঙ্গার গ্র্যাফাইটে 
পরিণত হয) হিসাবে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে 

ধূসর বর্ণের ঢালাই লোহা উৎপন্ন হয়। মুক্ত 

গ্রযাফাইটের জঙ্ট ইহার রং ধূসর বর্ণের দেখায়। 
সাদা এবং ধূনর বর্ণের ঢালাই লোহার মধ্যে 
অঙ্গার কিভাবে অবস্থান করে তাহা নিয়লিখিত 

উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। 

সাদা রঙের ধুসর রঙের 

ঢালাই লোহা ঢালাই লোহা! 
অঙ্গার (যুক্ত হিসাবে ) ৩০০ ভাগ। "৯ ভাগ। 

অঙ্গার (মুক্ত হিসাবে ) ০*১ ভাগ। ২৮ ভাগ। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঢালাই লোহা! এবং পিগ 
আয়রনের গঠন প্রায় একরকম । সাধারণতঃ ইহাদের 

মধ্যে থাকে 
অঙ্গার--৩'৫০; মিলিকন--১৮* $ গন্ধক-_ 

"৫৮; ফস্ফরাস্ *১০; ম্যাঙ্গানিজ--৮০ | 
আজকাল ইন্পাতের ক্রমোক্জতির যুগে মিশর 

ঢালাই লোহা! প্রস্তুত হইতেছে । লাধারণ ঢালাই 

লোহা খুব শক্ত বটে; কিন্তু অত্যন্ত ভঙ্গুর। 

ইহ! পিটাইয়া বাড়াইতে পারা যায় না বাজোড়া 
লাগানও যায় না। ইহার ভঙ্গুরত্বের জন্য ইহাকে 
অনেক কাজে ব্যবহার করা চলে না। সেইজন্য 

আজকাল ইহার মধ্যে নিকেল, ক্রোমিয়াম্। মলিব- 

ডিনাম, টাংস্টেন্ প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে নানা 

প্রকার মিশ্র ঢালাই লোহার উৎপন্ন করা হইতেছে। 

এই লব লোহাকে বিশেষ বিশেষ কাজে অত্যন্ত 

সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা। হইয়া থাকে । 
রট আয়রন--বাজারে চপতি লোহার মধ্যে 

রট আয়রনই, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ । ইহার 
মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ "১ ভাগেরও কম 
থাকে। অঙ্গার, ঢালাই লোহা বা ইম্পাতের 

চান ও বন্ধন ৭ 

অশ্বস্বরপ। অঙ্গার ছাড়া ইম্পাত বা ঢালাই 

লোহা প্রস্তুত করা সম্ভবপর নৃহে। স্ততয্নাং 

ইহাদ্িগকে প্রস্তত করিবার সময় স্বেচ্ছায় উহান্নের 
মধ্যে অঙ্গার প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু রট 

আয়রনের বেলায় মে কথা বল! চলে না। রট 

আয়রন প্রায় অঙ্গার বিমুক্ত হইয়। থাকে। ভবে 
যে সামান্য পরিমাণ অঙ্গার উহার মধ্যে পাওয়া 

যায় তাহা সংশ্লিষ্ট পদার্থ হইতে আবর্জন। স্বরূপ 

আসিয়া থাকে । 

রট আয়রন প্রস্ততপ্রণালী 

পিগ আয়রন অথবা] ঢালাই লোহাকে 

অব্যব্হার্ধ লোহার সহিত একত্রে রিভারবারেটরী 
চল্লীর মধ্যে গলাইয়া রট আগ্রন প্রস্তত কর! হয়। 
চূললীতে লোহার অক্সাইডের (ম৫0$) একটি 
আস্তরণ দেওয়া থাকে। এই আন্তরণের সংস্পর্শে 

আপিয়া লোহার অন্তর্গত অঙ্গার, সিলিকন, গন্ধক, 

ফসফরাস প্রভৃতি পদার্থগুলি আংশিকভাবে 

যৌগধমণন্থিত হইয়। গারদদে পরিণত হয় এবং 

ধাতুটি গলিয়া তরল হইয়া পড়ে। এই 

অবস্থায় লম্বা লঙ্ধা লৌহ্দণ্ডের সাহাধ্যে ধাতুটিকে 
উত্তমরূপে নাড়িতে হয়, যাহাতে উহা! 

আন্তরণের সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠভাবে আসিতে পারে। 

অঙ্গার, কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয় এবং কার্ধন 

মনোক্সমাইভ প্রজলিত হইয়া কার্বন-ভাইঅক্মাইডে 

রূপান্তরিত হইয়া যায়। ০৪0130৮8061 

3001 পিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক, ফস্ফরাস্ 

প্রভৃতি পদার্ঘগুলি .যোগধর্মান্িত হইয়া! অক্মাইডে 

পরিণত হয় এবং লৌহের অক্মাইডের সহিত মিশিয়া 

গাদের স্থষ্টি করে। গাদটিকে সরাইয়া ফেলা হয়। 
এই সময় লৌহ তরল অবস্থায় থাকে না। আবর্জনা 

মুক্ত হওয়াতে বিশুদ্ধ লৌহের গলনাঙ্ক বাড়িয়া যায়, 
স্থৃতরাং উহা ডেল! বাঁধিয়া একট1 পিণ্ডের আকারে 

পরিণত হয়। এই পিগুটিকে নাড়িয়া নাড়িয়া 

শেষ পর্যস্ত বলের আকারে পরিণত করা হয়। 



৮ লৌহ ও ইস্পাত 

এক একটি বল ওজনে প্রান্ম একমণ হইয়া থাকে। 

এই বলগুলিকে চুল্লী হইতে সরাইয়া লইয়া বাম্প- 
চালিত যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দেওয়া হয়। এই 

প্রক্রিঘ্নার ফলে ইহার মধ্যে যে গাদটুকু অবশিষ্ট 

থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে নিংড়াইয়া বাহির হইয়া 
আসে এবং ধাতুটিও প্রান বিশুদ্ধ হইয়া! পড়ে। অবশ্য 
রট আয়রন একেবারে বিশুদ্ধ লোহা নহে। ইহার 
মধ্যে শেষ প্ৰন্ত সামান্য পরিমাণ অঙ্গার এবং 

কিছুট। গাদ থাফিয়। যায়। 

লৌহের ধম বিশুদ্ধ লৌহ সাদ! উজ্জল বর্ণের 

ধাতু । ইহাকে পালিশ করিলে ইহার গুজ্জল্য 
সমধিক বৃদ্ধি পায়। শুষফষ বাতাসের সংস্পর্শে এই 

ওজ্জল্য হাঁস পায় না! বটে; কিন্তু আরজ বাতাসের 

সংস্পর্শে ইহার উপর মরিচা পড়িতে আবস্ত 

করে। বিশ্তদ্ধ লৌহ জল অপেক্ষ। +৮৫ গুণ 
ভারী। ইহাকে উত্তপ্ত করিতে থাকিলে ১৫৩০০ 

তাঁপে ইহা গলিয়া৷ তরল পদার্থে পরিণত হয়। 

২৪৫০০ তাপে ইহা ফুটিতে আরস্ত করে। পাঁতল। 

হাইড্রোক্লোরিক আ্যানিভ, সালফ্যুরিক আযাসিড, 

এবং নাইটি.ক আসিভ লৌহকে ব্রবীভূত করিতে 

পারে। কিন্ত গাঢ় নাইটিক অআ্যাসিডে (ঘনত্ব 
১৪৫) লৌহ প্রবীভূভ হয় না। গাঢ় নাইটিক 
আযাসিডের সংস্পর্শে লৌহের যেন এক বিশেষ 
পরিবর্তন ঘটে। কারণ যে অংশটি আ্যসিডের 

সংস্পর্শে আসে এবং যে অংশটি আসে না এই 
উভয় অংশের গুণাগুণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 

হয়। সাধারণ লোহা তু'তের জল হইতে 
তাঁমা, সীসক নাইট্রেট হইতে লীসা, রূপাকষের 

(সিলভার নাইট্রেট ) জল হইতে বূপাকে অধঃক্ষেপ 
করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু গাঢ় আ্াসিড 

সংযুক্ত অংশটি এ সবের কিছুই কন্পিতে পারে না। 

সেইজন্য লৌহের এই অবস্থাটিকে নিক্ছিয় বলা হয়। 
নিষ্কির ভাঁবাপন্ন লৌহ, পাতলা নাইটিক 
আসিডে দ্রবীভূত হয় না। গাঢ় নাইটিক 
আযাসিভ ছাড়া অন্যান্য ষোগধর্থী পদার্থ, যেমন 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। 

ক্রোমিক আযাসিড, হাইড্রোজেন পারক্াইভ প্রতিও 
লৌহকে নিষ্রিয় ভাবাপন্ন করে। 

লৌহের এই নিঙ্ক্িয় ভাবের কারণ সমন্ধে 

নানারূপ মতবাদ প্রচলিত থাকিলেও সাধারণ 

মতবাদ হইতেছে যে, যোগধর্মী পদার্থের সংস্পর্শে 
অক্মাইডের একটি আবরণ লৌহের উপর পড়িয়! 

যাস এবং:এই আবরণটি লৌহকে অন্যান্য রাসায়নিক 

প্রক্রিয়া হইতে রক্ষা করে। লৌহের এই নিক্ছিয় 
ভাবটিকে নিষ্ললিখিত উপায়ে দুর করিতে পার! 
যায় £- 

(১) লৌহের উপরিভাগ ঘষিয়া ফেল।। 
(২) কোন বিয়োগধর্মী গ্যাসে ( £০09০%5 

825 ) ইহাকে উত্তপ্ত করা 
(৩) লৌহটিকে এক টুকর! দস্তার সহিত পাতলা! 

নাইটি.ক আসিডের মধ্যে নিমজ্জিত করা। 
লৌহ ব্যতীত অন্যান্ত ধাতু, যেমন কোবাণ্ট, 

নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতিও নিক্কি় ভাবাপন্র 

হইয়া থাকে । 

লৌহে মরিচা ধরা 
লৌহের উপর মরিচা ধরিতে আমর! 

সর্বদাই দেখি থাকি। বিশেষত: লৌহকে আর্দ্র- 

বাতাসের সংস্পর্শে রাখিলে উহার উপর শীত্বই 
মরিচা পড়িতে আরম্ভ করে। মরিচ এক প্রকার 

লাল বাদামী রডের পদার্থ। ইহ1 আলগাভাবে 

লৌহটিকে আবৃত করিয়া থাকে । মরিচা বিভিন্ন 

পদার্থের সংমিএণে গঠিত । ইহার মধ্যে থাকে-_ 

ফেরিক অক্সাইড, ফেরাস অক্সাইড, কার্বন ডাই- 

অক্সাইড এবং জল। সময়ের পরিমাণের উপর 

মরিচার প্রকৃতি নির্ভর করে। মরিচ! দীর্ঘ দিনের 

হইলে উহ্ার মধ্যে ফেরিক অক্মাইডের পরিমাণ 

অধিক হইয়া থাকে । জলবঞ্জিত লৌহ শুষ্ক বাতাসের 
মধ্যে রাখিলে উহার উপর কোনরূপ মরিচা ধরে 
না। সুতরাং মরিচা ধরার পক্ষে, জলীয় বাষ্প ব৷ 

আর্রভার উপস্থিতি অপরিহাধ। .ষে প্রতিক্রিয়া 
অন্ুধাযী মরিচা পড়িতে থাকে তাহ! বেশ একটি 
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জটিল ব্যাঁপার। মরিচা ধর] স্থন্ধে ষে সব মতবাঁদ 

প্রচলিত আছে তাহাদের মপ্যে নিয়ে কয়েকটি 

দেওয়া গেল £₹- ” 

১). কাহারও কাহারও মতে আ্যাসিডের 

উপস্থিতিই মরিচ] পড়িবার কাঁরণ। কারণ বিশুদ্ধ 

লৌহ্কে বিশ্ুক্ক জল এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেনের 

সংশ্রবে রাখিলে মরিচা ধরে না। মরিচা পড়িবার 

সময় প্রথমে আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে লৌহের 

উপর জলীস্র বাষ্পের একট] খুব পাতলা স্তর পন্ডে। 

উহ! বাতাস হইতে কার্বন ডাইঅক্মাইড এবং অক্সি- 
জেন দ্রবীভূত করিয়া অগ্রাম্সমক লৌহের কার্বনেট 

( আসিড ফেরাস কার্ধনেট ) 76(300,)5 স্থট্টি 

করে। এই আ্ামিড কাঁখনেট অক্সিজেনের 

সংস্পর্শে থাকিয়া ক্ষারাত্মক ফেরির্ক কাবনেটে 

(বেসিক ফেবিক কার্বনেট ) ম৪(077)৪7700), 

রূপান্তরিত হয়। ইহা পরে জল-বিশ্রিষ্ট হইয়| 

ফেরিক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। ফেরিক 

হাইড্রক্সাইভ হইতে ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। 
ফেরিক অস্মাইভ জলাকষাঁ পদার্থ। ইহা বাতাস 

হইতে জল শোষণ করিয় সন্নিহিত স্থানকে আর 
করিয়া রাখে । স্থতরাং মরিচা একবার পড়িতে 

থাকিলে এ কাঁধ দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে । 

২। কাহারও কাহারও মতে হাইড্রোজেন 

পাঁর-অক্সাইডের প্রতিক্রিয়াব দ্বার মরিচার উৎপত্তি 

হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহাযে; 
ব্যাপারটিকে বুঝাঁন যাইতে পারে । 
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অবশ্থ হাইড্রোজেন পার-অক্মাইডের অস্তিত্বের 

সন্ধান পাওয়! না গেলেও যে সকল পদার্থেব ছার! 

হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভ বিনষ্ট হয় তাহাদের 

উপস্থিতিতে মরিচা ধরিতে পাঁরে না বলিয়াই এই 

মতবাদের উৎপত্তি । 

+৩। আবার কেউ কেউ বলেন যে, জলের 

সংস্পর্শে থাকিয়া লৌহ এবং লৌহস্থিত ময়লার 
২ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৯ 

মধো ছোট ছোট বৈদছ্াতিক “সেল'এর উৎপত্তি 

হয়। ইহাদের মন্যে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্থষ্টি 

হন তাহার দ্বারাই মরিচ1 পড়িতে থাকে । 

বৈদ্যুতিক মতবাদ বল] হয়। 

মরিচার হাত হইতে রক্ষা 
সাধারণতঃ লৌহ সামগ্রীর উপর তেল রং 

লাগ।ইয়া উহাদিগকে মঠ্িচার হাত হইতে বক্ষা 

করা হয়। তেলশরডের মধ্যে লালমাটি বা ফেরিক 

অক্মাইডের রং সর্বাপেক্ষা স্ন্তা। সুতরাং এই 

বংটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে পিচবা আলকাতরাও ব্যবহৃত হয়। 

উত্তপ্ত লৌহের উপর দিরা যদি উত্তপ্ত জলীয় বাশ্প 

চালন|। কর] যার তাহা হইলে পাতুটির উপর 
ঢ5804£এব একটি আত্তরণ পড়িয়া বায়। এই 

উপায়েও ধাতুটিকে মরিচার হাত হইতে রুক্ষ 

করা হয়। 

ব্যবহারিক জগতে যেসব ধাতু ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে তাহাদের মধ্যে লৌহের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা 

বেশী। আমর বর্তমানে লৌহ-যুগে বান করিতেছি 

একদিন কোন এক শুভ মৃহ্র্তে মানুষের সহিত 

পৌহেবু পরিচয় হইয়াছিল। সেই হইতে মানুষ 

লৌহের শক্তিকে চিনিতে পারিল এবং লৌহের 
নেখ। তাহাকে পাইয়া বসিল। যাহার ফলে লৌহ- 

যুগের প্রবর্তন হইল। লৌহের প্রয়োজন সবত্রই | 
গৃহস্থালীর সামান্য তৈজসপত্রার্দি হইতে জগতের 

বৃহত্তম ব্যাপারে লৌহের প্রয়োজন সব্বঙ্গনবিদিত । 
এক কথায় বলিতে গেলে লৌহ না হইলে আধুনিক 
জগতের প্রপার এবং উন্নতি স্ুদূরপরাহত হইত। 
তবে আধুনিক যুগে বিশুদ্ধ লৌহু অথবা বট- 

আয়রনের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। অস্থায়ী চুম্বক 
প্রস্ততে রট-আয়রন ব্যবহৃত হয়। ক্রেনের শিকল 

এই লৌহ হইতেই প্রস্তত হইয়া থাকে। 
ঢালাই লোহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা 

ঢালাই কার্ধে ব্যবহৃত হয়। ঢালাই লোহার গলনাস্ক 

কম এবং ইহার তরলতাঁও বেশী। ইহা স্কুল 

ইহাকে 



১০ লৌহ ও ইস্পাত 

ঢালাই কাধের বিশেষ উপযোগী । গৃহস্থালীর সামগ্রী 

প্রস্ততে, গৃহ-নির্মাণাদি কাধে, যন্ত্রপাতির বিশেষ 

বিশেষ অংশ প্রস্ততে এবং বড় বড় ঢালাই কাঁধে 

ইহা ব্যবস্ৃত হয়। ঢালাই লোহা অত্যন্ত ভঙ্কুর। 
উচ্চস্থান হইতে পড়িলে ইহার ভাঙ্গিয়া যাইবার 

সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন পদীর্থ। 
সেই জন্য আজকাল বিশেষ বিশেষ ধাতু প্রয়োগে 

মিশ্র ঢালাই লোহা! প্রস্তত করা হয়। মি ঢালাই 
লোহা অত বেশী ভঙ্গুর নহে । ইহার মধ্যে এমন 

কয়েকটি উন্নত গুণের সন্ধান পাওয়া ষায় যাহার 

জন্য ইহাকে বিশেষ বিশেষ কার্ধে ব্যবহ!র করা হয়। 

লৌহের গঠনাকৃতি 
ইস্পাত সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে লৌহ 

সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, সেটি উহার 

গঠনাকৃতি । ইহার আভ্যন্তবিক গঠন সন্বদ্ধে মোটা- 
মুটিভাবে দুই একটি কথা এস্লে উল্লেখ করিতেছি। 

লৌহের, বিশেষতঃ ইস্পাতের গঠন*ভঙ্গিমীর উপর 

ইহার সব কিছু নির্ভর করে। সেজন্য ধাতুবিদরা এই 
জিনিসটির উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করিয়। 

থাকেন। একটুকরা লৌহ অথবা ইম্পাত কিংবা 
ঢালাই লৌহের মধ্যে প্রভেদ যে কোথায় তাহ। 

খালি চোখে বোঝ! মুখকিণ। কিন্ত অনুবীক্ষণ 

যন্ত্রের সাহাখ্যে তাহাদের গঠন ভর্গিমা হইতে এই 
প্রভেদটুকু সহজেই বোঝা যান । সেই কখ।টাই 
বলিতেছি। 

ধাতুকে উত্তপ্ত করিতে খাকিলে উহা এ্মশুই 

কঠিন হইতে তরল পদাথে পরিণত হয়। 

আবার তরল পদাখটিকে ঠাণ্ডা করিলে উহ! 

পুনরায় কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তখপ 
হইতে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হইবার সময় 

ধাতুর অণুগুলি ধারে ধীরে দান। বাধিতে আরম্ভ 

করে। সেই সময় কতকগুলি দানা একত্রে জোট 

পাঁকাইয়। এক একটি বড় দানার স্ষ্টি করে। 

এই দানার প্রকৃতির উপরই ধাতুটির বিশেষত 
নির্ভর করে। 

| ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে 

দেখ! যাইবে যে, বিশুদ্ধ ধাতুর দানাগুলি বনুভূজ- 
বিশিষ্ট জ্যামিতিক ছবির মত যেন আকাবাকা রেখার 

সাহায্যে একটি দানা অপরটির নিকট হইতে, পৃথক 

হইয়া রহিয়াছে । দেখিলেই মনে হয় ধেন সমতল 
ক্ষেত্রটির উপর নক্সা কাটিয়া দেওয়! হইয়াছে । এই 

যে জ্যামিতিক ছবির মত ঝকঝকে সাদ] দানাগুলি 
মশা পপ 

এরিক 
৫২ 
উড 

বিশুদ্ধ ধাতুর গঠনঞ্কতি 

ইহারাই বিশ্বদ্ধ লৌহের দানী। ইহাদিগকে 
£ফেরাইট্” বলা হয়। বিশুঞ্ধ লৌহ শুধু ফেরাইট্ 
ধান| লইয়াই গঠিত। তাহার গঠনাকুৃতি এইবপ 
বহুভুজবিশিষ্ট । ফেবাইট দানা গুলি ক্ষেত্রটির উপর 

হড়াইয়া থাকে | কিন্তু যদি অন্ত কোন অসমজাতায় 

পদার্থ, যেমন ময়লা বা গাদ লৌহের মব্যে থ।কিয়া 
যায়, তখন শৌহেপ গঠনাকৃতির পরিবর্তন ঘটে। 

তখন ফোইটের দানাগুলি অত পরিষ্কার ঝকৃঝকে 

থাকে না। উহ।র মধ্যে মাঝে মাঝে কালে 

কালো! দাগ ফুটিয়া উঠে। সমগ্র ক্ষেত্রটি সাদ 

এবং কালো রঙে ছাইয়া যায়। এইরূপ ছবি 

হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পদার্থটি বিশুদ্ধ 

নহে-্উহার মধ্যে অন্য কোন পদার্থ রহিয়া 

গিয়াছে। ইম্পাতের বেলায় ছবিটি সম্পুর্ণ ভিন্ন 
ধরনের হইয়া থাকে। 

যে কোন লৌহের ট্রকরা লইয়। অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলেই যে এরূপ বনজ 
বিশিষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। 
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ধাতুর মধ্যে গাদ আবদ্ধ রহিয় গিয়াছে । গার্দের জন্য কালো কালে! দাগগুলি ফুটিয়। উঠিয়াঁছে। 

এইরূপ দেখিতে হইলে লৌহটিকে বিশেষভাবে 
পরিষণাঁর করিয়া লইয়া খোদাই করা (০০175) 
প্রয়ো্গন। অনুবীক্ষণ যস্ত্রের সাহাধ্যে কোন লৌহ 
সামগ্রীর গঠনাকৃতি দেখিতে হইলে সামগ্রীটির 
একাংশ হইতে ছোট একটি টুকরা (১১২৮৯ ২৭) 
ভাঙিয়া বা করাত দিয়। কাটিয়া লওয়া হয়। তাহার 
পর উকার সাহায্যে করাতের দাঁগগুলিকে ঘবিয়। 
ফেলিয়৷ উহার উপরিভাগকে সমতল কষিয়া ফেলা 

হয়। এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাধ্যে টুকরাটিকে 
পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে ঘে, উকার অসংখ্য 
দাগ লৌহটির উপর কাটিয়! বসিম্নাছে। স্বতরাঁং 

এমারি কাপড়ের উপর টুকরাটিকে ঘষিয়৷ ঘষিয়। 

উহার উপর হইতে উকার এবং অন্যান্য সমস্ত দাগ- 
গুণিকে নিখু'তভাবে তুলিয়া ফেলা হয়*। এইজন্য 
প্রথমে মোট! তারপর মিহি হইতে অধিকতর মিহি 
(শূন্য নর, দুই শূন্য নম্বর, এবং তিন শূন্য নম্বর ) 
এমারি কাপড় ব্যবহার করা হয়। শেষ পর্যন্ত 

* লৌহের উপর হইতে সমস্ত দাগগুলি সম্পূণ- 
রূপে তুলিয়! না ফেলিলে অণুধীক্ষণ যন্ত্রের সাহাষ্যে 
উহষ্টর গঠনাকতি* দেখা সম্ভবপর নহে। দাগ 
থাকিয়| গেলে গঠনাকৃতি ভালভাবে অনুধাবন কর! 
যায় না। 

টুকরাটিকে স্যাময় চামড়া বা সিলভেট কাপড়ের 
উপর ঘষিয়! ঝকঝকে করিয়া পরিষ্কার করা হয়। 

ঘষিবার সময় স্যাময় চামড়াটিকে জলমিশ্রিত 
রু্, অথবা খুব মিহি আ্যালুমিনা চূর্ণের দ্বারা 
ভিজাইয়া রাখা হয়। এইভাবে লৌহ টুকরাটির 
উপর হইতে সমস্ত দাগ উঠিয়া মিলাইয়া যায় 
এবং টুকরাটি পালিশ হইয়া আয়নার মত ঝক- 
ঝকে হইয়া উঠে। এইবার টুকরাটিকে যদি 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা ষায় তাহা 
হইলে ইহাকে ঠিক একখানা ঝকঝকে রূপার পাত 
বলিয়া ভুল হইবে। শুধু ছুই একটি অশচড়ের 
দাগ এবং লৌহটির মধ্যে ঢালাই করিবার সময় যদি 
কিছু গাদ থাকিয়া যায় তাহারই কতকগুলি 
কালো কালো দাগ ছাঁড়া অন্য কিছু দেখ! যাইবে ন]। 
লৌহের গঠনাফতি দেখিতে হইলে এইরূপ 
ঝকঝকে সম্পূর্ণ দাগশৃন্য সমতলক্ষেত্র অত্যাবশ্তক। 

ইহার উপর রাঁপ।য়নিক প্রণাণীর সাহায্যে ইহার 
প্রকৃত রূপ ফুটাইয়া তোলা হয়। 

নাইট্রাল--( ৫ ভাগ নাইটিক আযাসিড এবং ৯৫ 
ভাঁগ আলকোহল ) বা পিক্রাল---( ৫ ভাগ পিক- 

রিক আাসিভ এবং ৯৫ ভগ আলকোহল ) নামক 

দ্রবণের মধ্যে লৌহের চকচকে অংশকে যদি 
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কয়েক সেকেও্ড মাত্র ডুবাইয়া৷ তুলিয়া লখয়৷ হয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়া ভালভাবে ধুইয়া 

শু করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযো পরীক্ষা করা 

যায় তাহা হইলে উহার প্রকৃত গঠন চক্ষুর 

সম্্ধে পরিম্ফ:ট হইয়া! উঠিবে। এইভাবে ধাঁতু- 
টির খোদাই কার্য সম্পন্ন করা হ্য়। খোদাই 

করা লৌহটিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 

উহার চকচকে অংশটি আসিডের সংস্পর্শে আসিয়া! 

ম্লান হইয়া গিয়াছে । উহার কারণ আযসিডের 

স্পর্শে পদার্ঘটির উপরিভাগ সামান্ত মাত্রায় ক্ষয়িত 

হইয়া চাকচিক্য নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্ঠ পদার্থটির 

সকল অংশ ঠিক সমানভ+ত৭ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। 

যে অংশটি বেশী কঠিন তাহার ক্ষয় কম হয়। 

কিন্ত যে অংশটি কোমল সেই অংশটির ক্ষ 

অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে 

গেলে অ্যাসিডের সংস্পর্শে লৌহের উপরিভাগ 
এবড়োখেবড়ে। বা উচুনীচু হইয়। পড়ে। অব 
এই পরিব্ন এত সামান্য যে, খানি চোখে কিছুই 

বুঝিতে পারা যায় না। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহা 

সহজেই ধর1 পড়ে । কারণ পদার্থটির উপরিভাগ 

হইতে যখন আলে৷ প্রতিফলিত হইতে থাকে তখন 

উঠুস্থান হইতে বেশী আলো! এবং নীচু স্থান হইতে 
কম আলো! প্রতিফলিত হয় । স্থতরাং যে স্থান হইতে 

। ৩ম বধ, ১ম সংখ্য। 

বেশী আলো! প্রতিফলিত হয় স্ই স্থানটিকে বেশ 

উজ্জল অথবা সাদ] দেখায়, এবং যে স্থান হইতে 

কম আলো প্রতিফলিত হয় সেই স্থানটিকে অন্ু- 

জল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কালে! রঙের দেখায়। 

ফেরাইটের দানা অপেক্ষা গাদ কোমল পদার্থ । 
উহার ক্ষয় বেশী হয়। ফেরাইটের দানাগুলির 

ক্ষয় কম হম়। সুতরাং গাদ হইতে আলো কম 

গ্ররতিফলন হওয়ার দরুণ উহাকে কালো দেখায় 

এবং ফেরাইটের দানাগুলিকে সাদা দেখায়। 

এইভাবে সমগ্র জমিটি সাদা এবং কাঁলো এডে 

পূর্ণ হইয়া লঠে। খোদাই কাধটি খুব সাবধানে 
করিতে হয়, কারণ বেশীক্ষণ খোদাই করিতে 

থাকিলে অর্থাৎ বেশীক্ষণ আযাসিডের সংস্পর্শে 
থাকিরা ধাতুটি বেশী ক্ষত হইলে অযথা অনেকগুলি 
গর্তের স্থষ্টি হয়। সেসব ক্ষেত্রে গঠনাকুতি ভাল- 
ভাবে বুঝ। যায় না। তখন লৌহ্টিকে পুনরায় 

পালিশ করিয়া লইতে হয়। . 

এইভাবে যে কোন ধাতু-_এঞ্ষর-ধাতু, ঢালাই 

লোহা প্রভৃতির গঠনাকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা 

যাইতে পারে। উপাদান হিপাবে 

খোদাইকারী 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে | 

তবে ধাতুর 

দ্রব্নটিণ পরিবতনের প্রয়োজন । 

পান খাওয়া কি ভাল? 
প্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পান খাওয়! বহুকাল হইতেই আমাদের দেশে 
প্রচলিত। এমনকি প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যেও 

“তাগুল-করস্কবাহী”্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

অতিথি অভ্যাগতকে পান-স্থপারী দিয়া অভ্যর্থনা 
এবং বিবাহের বরণভালায় পান-স্থপারীর ব্যবস্থা 

স্মরাতীতকাল হইতেই আমাদের দেশে চলিয়া 

আসিতেছে । এখনও পুজাপার্ণ বা নিমন্ত্রণ 

উপলক্ষে (যদিও কাঁলধর্মে এখন তাহা হছূর্লভ ) 

আক ভোজনের শেষে পান-পবিবেশন একটি 

অপরিহাধ ব্যবস্থা । মুসলমান রাজত্বকালে নানা- 

বিধ উত্তেজক ও উদ্দীপক উপকরণ সাহাষে/ পান 
খাওয়া আমীর ওমরাহগণের একট! ব্যসনের মধ্যে 
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পরিগণিত ছিল। কন্কনে শীতের রাত্রে একটি 
পান খাইয়। বাদশার শরীর যখন গরম হইয়া উঠিত 

তখন দাসী বীদীদেধ পাথার বাতাসে বাদশার 

শরীরের উষ্ণত! নিবারণ করিবার গল্প এখনও 

শোনা যায়। শুধু আমাদের দেশেই নহে, ভাঁরত- 
বর্ষের বাহিরে--যথ1 মালয়, ইষ্ট ইগ্ডিজও শ্যাম, 
ব্রহ্ম, ফরাসী-ইন্দেচীন প্রভৃতি দেশেও পানের 

ব্যবহার প্রচলিত দেখ! যায়। 

এ দেশীয় সমাজে পান-খাওয়ার প্রথা সবিশেষ 

প্রচলিত থাকিলেও বিদেশয়গণ ইহাকে কখনও 
প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তান্ুল- 
চর্বণ-নিরত নেটিভগণের রক্তিম দস্ত-পও.ক্তি এবং 

ওষ্প্রাস্তক্ষরিত রক্ত-রস-ধারা তাহাদের অগ্তরে 

'পন্ময় ও স্বণারই উদ্রেক করিয়াছে । পাশ্চাত্য 

» 1514 সংস্পরে আপিয়। আমাদের সত্য সমাজে 

২৮ পান খাওজ] অনেকে ব্জন করিষাছেন বটে, 

৬৭।শ আমাদের সমাজের বৃহ্ভর অংশ অন্তান্ত 

রাচরিত প্রথাগুণির ন্তায় তাদ্ধুল-দেবনের প্রথাকে 
এখনও সমাদরে রক্ষা করিয়া আমিতেছেন। 

রাস্তার মোড়ে মোড়ে পানের দোকান, এমনকি 

৮লস্ত ট্রেণের কামরার ভিতরেও পানের বেসাতি 

লইয়া ফেগিওয়ালাগণের আবির্ভাব তাহারই পরিচয় 

দেয়। 

পানের ব্যবহার কি ভাবে আমাদের দেশে 

প্রথম প্রচলিত হইল তাহার বিবরণ সঠিক জান! 
না গেলেও প্রাচীন আয়ুবেদ শাস্ত্রে উষধের অন্ুপান 

ও ভেষজরূপে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ দেখা বায়। 

আম্ুবেদাচাষগণ পান ও তাহার আঙ্ষঙ্গিক 

উপকরণ, যথা স্থপাপী, খদ্ির, চুন, দারুচিনি, 

এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলার গুণাগুণ পর্যালোচন। 

করিয়া নানাবিধ পীড়ায় সে সকলের ব্যবহার 

অনুমোদন করিতেন। গগ্ডালের ঠাকুব সাহেব 

তাহার “আর্ধ চিকিত্সা শাস্ত্রের ইতিহাস” 

নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আহারের পর মসলারদি 
সহযোগে তান্ুল চর্বণ করা ভাল। কারণ আহারের 

প্রান ও বিজ্ঞান ১৩ 

পর স্সেম্মীর যে আধিক্য হয় ভাহ। নিঃসরণের পক্ষে 

ইহ! খুব সহায়তা করে। প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে 
পান ও তৎসংশ্িষ্ট প্রধান মসলাগুলির বিবিধ 

গুণাগুণ কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। 

পান £--নুগন্ধি, কষায়গুণযুক্ত ও কাঁমোঁ- 

দ্দীপক। ইহ! প্রফুল্পত। ও উত্তাপবধক, উত্তেজক, 

বাযুনাশক, শ্লেম্ানিবারক, রক্ত ও শুক্রধস 7, 

ক্লাস্তিনাশক। ইহীরু ব্যবহারে মুখের ছুর্গন্ধ ন৪ 

হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস স্থরভিত হয় এবং গলার স্বর 

সুমিষ্ট হয়। প্রাচীনগণ ইহার ব্যবহাবের ক্ষেত্র 
জানিতেন; কিন্তু ব্তমান সময়ে এবিষয়ে কোন 

বিধিনিষেধ পালন কর! হয় না। খাহারা চক্ষু 

কিংবা দস্তরোগে পীড়িত তাহাদের পক্ষে পান 

খাওয়া বিশেষ অপকারক। যাহারা সথরাশত্ত 

তাহাদের পক্ষেও ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। পান 

খাইলে মুখের শুঞ্তা দূর হয়, পিপাসা শ্িবারণ হয়, 

ক্ষুধা কমিয়। যাঁয়। ইহা পাকস্থলীর গ্রস্থিসমূহের 

ক্রিয়া! বধিত করে। 

কলিকাত। বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডক্টর 

পুলিনবিহারী সরকার ও তাহার সহকর্মী শ্রীযুক্ত 
ভব্শেচন্দ্র রায় পানের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ 

করিয়াছেন তাহার ফল এইরূপ £--এক কিলোগ্র্যাম 

(প্রায় একসের ) পরিমাণ পানে 

লৌহ--৩৪"১ মিলিগ্র্যাম 

তাম্_-২'৫৩ 

ম্যার্গানিজ--৪ » 

ক্যালপিয়াম--৯৮৪ গ্র্যাম 

ফস্ফবান--০"৭ গ্র্যাম 

(১ গ্র্যাম- ১০০০ মিলিগ্র্যাম- ১১'৩৪ তোলা 

১ মিলিগ্র্যাম »-**১১৩ তোলা ) 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উচ্চতর প্রাণীর বক্ত- 

কণিকা গঠনে শ্বধু লৌহ অপেক্ষা লৌহের 
সহিত আণুবীক্ষণিক পরিমাণে তামের অসম্ভব 
উপকারিতার বিষয় জানা গিয়াছে। প্রাণীর 

উপর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ম্যাঙ্গানিজ লবণ 



১৪ পান খাওয়া কি ভাল? 

প্রয়োগে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং শরীররক্ষায় ইহার 

বিশেষ উপযোগিতা আছে। উল্লিখিত তথ্য 

হইতেও পানের উপকারিতার পরিচয় পাওয়া 

যায়। 

(আচাধ প্রফুল্নচন্্র রায় ও ডাঃ হরগোপাল 

বিশ্বাসের াগ্য-বিজ্ঞান” হইতে উদ্ধৃত ) 

খদ্দির (খয়ের ) :-_আন্কেরিয়া গ্যানিয়! 
নামক বুক্ষের পাতা এবং কচি শাখাপ্রশাখা হইতে 

তৈয়ারী সার হইতে ইহা প্রস্তত হয়। ইহার গুণ-_ 

কষায় এবং ইহ। দেহের সজীব কোষসমূহ হইতে 
ক্ষরিতরসের প্রবাহকে মন্দীভূত করে। ইহা 
কামাগ্রি সন্দীপক । ইহাতে গন্ধযুক্ত, উদ্ধায়ী 

"চ্যাভিকোল্* নামক ফিনোল জাতীয় একপ্রকার 

তৈল আছে। ইহা একটি শক্তিশালী বীজাণু 

নিরৌপক | ইহা ছাড়া খদিরের মধ্যে “আরাকেন, 

নামক একজাতীয় উপক্ষার আছে। কালো! খয়ের 

খদ্দির গাছের কাঠের সার হইতে প্রস্তুত হয়। 

চুন :- ইহার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম 

হাইডেেট। ইহা তীব্র ক্ষার গুণ বিশিষ্ট এবং জলে 
দ্রবীভূত হম্ম। ইহা অল্পনাশক ও ইহার নিজন্ব 
একটি কষায় গুণ আছে। ইহা হৎপিও এবং দেহের 

শিরা! উপশিরার ক্রিয়া সতেজ করে। 
এলাচ :₹ ্থগন্যুক্ত, সুম্বাছু, মৃদু উত্তেজক ও 

বামুনাশক। 

দারুচিনি ₹ অন্যান্য স্বগ্ধিযুক্ত মসলার 
সমধর্মী । 

আুপারী : উত্তেজক, কষায় গুণযুক্ত ও 

ক্রিমিনাশক | ইহা মুখের লালা বৃদ্ধি, দাতের 

মাটি শক্ত এবং মুখে স্থগন্ধ আনয়ন করে। 

ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক আসিড» তৈলজাতীয় 
পদার্থ এবং তিনটি উপক্ষার পাওয়] যায় । 

পান তৈয়ারীর সময়ে চুনের সহিত বখন খয়ের 

মিশান হয় তখন চুনের ক্ষারগরণে খয়েবের কষায় 
গুণ নষ্ট হইয়া গিয়! পানের এক বিশিষ্ট স্বাদ আনিয়। 

দেয়। তাহাঝ সহিত অন্যান্ত ষে সকল মসল! 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

ব্যবহৃত হয় সে সকল সাধারণতঃ স্গন্ধবধক অথবা 

পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক । স্থতরাঁং পান খাওয়! 

ষে দোষের নয়, বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী তাহ! 
উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

ইহার ষথোচিত ব্যবহারে দীতেরও কোন পীড়া 

হওয়] সম্ভব নয় তাহাঁও বুঝ যাঁয়। এই কারণেই 
আহারের পর পান চিবাইবার প্রথা সঙ্গত বলিয়া 

আমাদের দেশে চলিম্া আসিতেছে । পানের 

উপকারিতার বিষয় হৃদযঙ্গম করিয়াই হিন্দুরা 

তীহাদ্দের সামাজিক আচার, ব্যবহারে এবং বিবিধ 

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ইহাকে অঙ্গীভূত করিয়াছেন । 

ধাহারা পুরুষত্বহীন তাহাদের সতেজতা বধন ও 

কামোদ্দীপনার সহায়তার জন্ত প্রাচীন কবিরাজগণ 

তাশ্থল-সেবনের ব্যবস্থা দিতেন। কথিত আছে, 
পানের ভাটা খাইলে বন্ধ্যত] জন্মে । 

আনাম ও ফরাসী ইন্দোচীনের অন্তর্গত 

টোৌকিন-এ প্রচর্পিত পানখাওয়ার প্রথা সম্বদ্ধে ডাঃ 
বুরিশ 5000720010816৮ 

পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন। পানে যে সকল 

মসল1 ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট 
গুণ ছাড়া পানের যে তেজোবধক ও বায়ুনাশক 

গুণ আছে একথা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন । 

তিনি আরও বলিয়াছেন, সুপারী কষায় গুণযুক্ত, 

রেচননিবারক+ পরিপাক সহায়ক ও ক্রিমি- 

নাশক। পানের রস মুখের দুন্ধ নাশ করে। 

চুন হইতে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পাওয়। যায় 

স্থপারী ও পান মুখ-গহবরে কোন ক্ষতিকর ক্রিয়া 
প্রকাশ করে না! এবং জলের সহিত মিশিত হওয়ায় 

চুন দাতের উপরের মস্থণ আচ্ছাদনের অর্থাৎ 

এনামেলের কোন ক্ষতি করে না। দুখের লালার 

সহিত মিশিত পানের রস দাতের মাটির পক্ষে 

কোন অপকার করে না, কিংবা এই রস গলাধকবরণ 

করিলে স্বাস্থ্েরও কোন ব্যাধাত ঘটে ন!। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, উপযুক্ত পরিমাণে পান 

থাইলে পরিপাঁক শক্তি বৃদ্ধি পায়, মুখ-গহ্বর বিশুদ্ধ 
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হয়, ঈীতের অস্থিপীড়া নিবারিত হয় এবং দেহের 

রক্তসঞ্চালন উন্নত হয়। 

কিন্তু কথায় আছে, সর্ধবমত্যন্তং গহিতমূ। 
ফোন অভ্যাস যতই ভাল হোক না কেন তাহাকে 

যখন অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া হয় তখন 
তাহা দুষণীর় বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। পান- 
খাওয়া সম্বন্ধে সেই কথা খাটে। আমাদের 

সমাজে এমন অনেকে আছেন যাহারা পানের এত 

বেশী ব্ব্হার করেন যে, তাহাকে একপ্রকার ব্যাধি 

ব্লিলে৪ চলে । &মন কি রাত্রে বিছানায় শুইয়াও 

একটি পানের খিলি চিবাইতে চিবাইতে তাহাবা 

চক্ষু মুদ্রিত করেন । তাহা ছাড়া পানের সহিত 

দোঁক্তা, জর্দ| ব] তামাক পাতার ব্যবহার অবাধে 

চলিতেছে । পানের ' স্থিত দোক্তা প্রভৃতি 

সংমশ্রণের ফলে পান খাৎয়ানধ এখন উপকারের 

চেয়ে অপকাই বেশী হয়। কাঁচা তামাক বা 

দোক্তা একজাতীয় বিষ। ইহাঁর অযথা ব্যবহারে 

যে অকালে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কিছু নাই। স্বাস্থ্যের কথা ছাড়িয়া 

দিলেও ব্যবহারিক জগতে অন্যের অতিবিক্ত পান 

থাওয়ার কুফল অপরকে কখন ন। কখনও ভোগ 

করিতেই হয়। সারাদিন পরিশমের পর কোন 

স্থবেশ পথচারী হয়তো! ফুটপাথ ধরিয়া হাওয়। 

থাইতে বাহির হইয়াছেন, কিংবা অফিসের পোষাকে 

সজ্জিত হইয়া কোন ভদ্রলোক ত্রস্তপদে অফিসের 

দিকে চলিয়াছেন। এমন সমর উপরের জানাল। 

দিয়া অলক্ষ্যে কাহার মুখ হইতে নিঃস্যত একগাল 
পানের রমে তাহার জামা, কাপড় মব নোংর। 

হইয়া গেল! গৃহের ভিতরে বাহিরে, ট্রেণের 
কামরায় সর্বত্রই এই কু-অভ্যাসের চিহ্ন অহরহই 

আমাদের চোখে পড়ে। দোক্তা দেওয়। পান 

চিবাইতে চিবাইতে সরূপ মুখে কথা বলিবার সময় 
মুখ হইতে থুথু ছিট্কাইয়1' আলাপরত ভদ্রলোকের 
খদনমগ্ডলে গিয়া পড়িতে প্রায়ই দেখা যায়। 

অতিরিক্ত পান খাওয়ার দোষ সম্বন্ধে চিকিৎস- 

গুভান ও বিজ্ঞান ১৫ 

কেরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা 

এই-- 
(১) বেশী পান খাইলে মুখের ভিতরকার 

লালা-নিঃসারক গ্রন্থিগুলি হইতে অনবরত লাল 

নিঃস্ুত হইতে থাকে'এবং তাহা বুথাই নষ্ট হইয়া 
যায়। কারণ শ্বেতসার জাতীম্ খানের পাচনের 

জন্য লালার বিশেষ প্রয়ৌছন হয়; কিন্ধ লালার 

অপব্যয়ের জন্য সে প্রয়োজন সাধিত হয় না। 

(*২) অতিথিক্ত তান্ুল চর্বণের ফলে দাতের 

ধারগুলি ক্রমশ ক্ষয় পাঁয়। 

(৩) পান, স্ুুপারীর টুকরা দাতের ফাকে 

ফাকে আটকাইয়া গিয়া চাপ দেয়, তাহার ফলে 

দাঁতের মাটি ক্রমশ সরিয়া যায়। 

(৪) প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত সে, 

যাহার! বেশী পান খান যদিও তাহাদের দন্তাস্থিবোগ 

প্রায় দেখা যায় ন1! তথাপি তাহাদের শতকর! 

পঁচাততর জন পায়োরিয়া রোগে ভূগিয়া থাকেন । 

তাহাদের মাটির ভিতরে যে গহ্বর প্রস্তত হয় 

তাহা হইতে দূষিত পৃ'জ নিত হইয়া থাকে । 
(৫) চুনের ভিতর্কার ক্যালসিয়াম প্রয়োজনা- 

তিবিক্ত পরিম।ণে লালার সহিত মিশিয়। দেহের 

ভিতবে প্রবেশ করে এবং পরিণামে তাহা দাতের 

পাথুরি প্রস্তুত করে। 
(৬) খয়েরের লাল ছোপ দাতের স্বাডাবিক 

শুভ্রতা নষ্ট করিয়া দেয় এবং সেই ছোপ ত্রাস 
দরিয়াও তোলা কঠিন হয়। 

(৭) মুখ-গহ্বরে গ্লৈম্মিক বিল্পি এবং মাঁটির 

কোমলতা ও অনুভব শক্তি অনেক পরিমাণে হাস 

পায়। 

(৮) ধূমপায়ীদের ন্যায় পাঁন-সেবীদেরও 
কণ্ঠের অভ্যন্তর ভাগ অনবরত উত্তেজনা পাইতে 

থাকে এবং তাহার ফলে তাহাদের প্রায়ই গ্র্যা্গলার 
ফ্যারিঞাইটিস্ বা গলনালীপ্রদাহ রোগ দেখা যায়। 

(৯) অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে জিহবা 

কিংবা গলনালীর অভ্যস্তরে কর্কট রোগ বা ক্যান্সার 
ইওয়া অস্বাভাবিক নয়। 



১৬ পাঁন খাওয়! কি ভাল? 

(১০) অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে চক্ষু- 

বোগ, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত, ডিস্পেপসিয়া 

প্রভৃতি রোগেরও সম্ভাবনা থাকে । 

(১১) বেশী পান খাইলে স্নায়বিক পীড়া 

জন্মিতে পারে। পূর্বে যে পায়োব্রিয়ার কথা 
বল! হইয়াছে তাহা হইতে নিঃস্থত পুঁজ অনবরত 
গলাধঃকরণ হওয়ার ফলে অন্যান্ত গীড়ারও 

স্থত্রপাত হওয়। অসম্ভব নয়। 

[ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা 

উল্লিখিত আলোচনা! হইতে বুঝিতে পারা 
যায় যে, পানের উপযুক্ত ও সংযত ব্যবহারে যেমন 
উপকার সাধিত হয় তেমনি আবার ইহার 

অপব্যবহারে বা অতি ব্যবহারে ষথেষ্ট ক্ষতিরও 

কারণ হইয়! থাকে । সুতরাং স্বাস্থ্য-সম্পদ যাহাতে 

অক্ষুপ্ন থাকে এবং দ্রেহ-যন্ত্র যাহাতে বিকল হইয়া 

না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের পানের 

বাবহার নিয়গ্রিত হওয়া বাঞ্চনীয়। 

আন্দোলক বা অর্জিলেটর 
ভ্রীচিত্তরগুন সরখেল 

বেতার টেলিগ্রাফ শিখতে হলে যেমন 

মোসএর কোড অর্থাৎ বিন্দু ও ড্যাশের দ্বার! 

বর্ণবোধক প্রণালী শিখতে হয় তেমনি কোড-এর 

সাহায্যে সংবাদ পাঠানোও শিখতে হয়। অবশ্য 

মোর কোড, কিউ কোড ইত্যাদি আয়ত্ব করতে 
হম্গ। কিন্তু সর্বপ্রধান বিষয় হচ্ছে, আমাদের 

কর্ণপটহকে ওই শব্দগুলোর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে 

পরিচিত করা ও যত ভ্রুত সম্ভব ও গুলোর সাহায্যে 

| 

ঘরে বসে শিখবার জন্যে প্রধানতঃ প্রয়োজন 

তিনটি জিনিস। একটি আন্দোলক ব| অসিলেটর, 

একজোড়া হেড-ফোন ও একটি মোস-কী বা 
টেলিগ্রাফির চাবি। এর মধ্যে আন্দোলকটিই 

হচ্ছে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় । 
আন্দোলক সম্বন্ধে জানতে হলে গ্রথমেই কেন 

করে আন্দোলকের মধ্যে আন্দোলনের স্ষ্টি হয় ত1 

জানা প্রয়োজন । নীচে একটি ছবি দেওয়। হলে । 

4 শর 

বিদ্য চাপ 

পা 
এক নম্বর ছবি 

বর্ণবোধক প্রণালী তথা সংবাদ গ্রহণ কৌশল শিক্ষা 
কর। এবং নিজের হাতে ওই শব্ব গুলোকে নিভূ'ল ও 

দ্রুত পরিচালনা কর1। অবশ্য শিক্ষাকেন্রসমূহে 
এসব বিষয় শিখানে। হয়। কিন্ত ওই অভ্যাসই এর 

পক্ষে যথেই্ নয় । শিক্ষার্থীর উচিত ঘরে-বসে স্বহন্তে 

শিক্ষা বা গ্র্যাকটিস্ করা। 

১ নম্বর চিত্রে গ ও ঘ অংশটিকে বল! হয় ট্যাঙ্ক 

সাকিট। ইহাকে একটি তিন তড়িৎদ্বার বিশিষ্ট 
টিউবের গ্রিড ও ক্যাথোভড নামক তড়িৎ- 
ঘবাবের সঙ্গে সংযুক্ত করা হযম। আযনোড 

সাঞ্কিটে থাকে অপর একটি জড়ানো তার 

বাকয়েল (ক)। এই কয়েল ক ও কয়েল ঘ 
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পরস্পরের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুম্বক শক্তির দ্বার' 
সংযুক্ত। এখন ধর! যাক যে, চাবিতে চাঁপ দিয়ে 

বিদুৎ প্রবাহের পথ খুলে দেওয়। হলে! এবং প্রবাহ 

চলতে, লাগলো । ফলে টটাঙ্ধ সাকিটে একটি 

বৈছ্যাতিক চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হবে এবং অসিলেশন বা 

আন্দোলন আরস্ত হবে। কারণ, ষদি একটি প্লেটে 

অতিরিক্ত ইলেকট্রন পূর্ণ একটি কণ্ডেন্সার একটি 

জড়ানো তারের (717005007০6 ) মধ্য দিয়ে তার 

উভয় প্লেটের বিছ্যুৎকণার সমতা রক্ষ। করে তবে এই 

বর্তনীর মধ্য দিয়ে যে বিছ্যুত্প্রবাহ পরিচালিত হবে 

তা হবে পরিবর্তনশীল এবং তার পরিবর্তনের মাত্রা 

২নং চিত্র 
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করবে চ ও ছ এর ক্ষমতার উপর এবং 

তরলের বিস্তার ক্রমশই কমতে থাকবে। এই 
অবস্থায় বর্তনীতে আন্দোলন বা অসিলেশন 

হচ্ছে বল! হয়। অতএব আমাদের ১নং চিত্রের 

আন্দোলনও ক্রমে লয় পেতে পারে। কিন্তু যদি 

ক কয়েল নিভুলিভাবে জড়ানো হয় এবং যদি 

খ কয়েলের অনুপাতে ঠিক জায়গা মত 

স্থাপিত হয় তবে হয়তো! বৈছ্যুতিক-চুম্বক শক্তির 
সংযোগের ফলে ট্যাঙ্ক সাঁকিটে যথেষ্ট শত্তি' ফিরেও 

আসতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ হতে পাবে। 
একবার যখন এই ফ্রাবস্থায় আমে তখন আন্দোলন 
আর লয় পায় না। যদি ক কয়েলের শক্তি অনবরত 

থ কয়েলের শক্তির ক্ষতিপূরণ করতে থাঁকে তাহলে 

হ্বে অর্থাৎ নির্ভর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৭ 

আন্দোলন চলতেই থাকবে । ছুটি কয়েলের মধ্যে 
ংযোগ তীর চিহ্ন দ্বারা দেখানে। হয়েছে । 

এখন দেখা যাঁক টিউবের মধ্যে কি ঘটছে। 

ষখন বর্তণী বন্ধ করা হলে! তখনি ট্যাঙ্ক সাকিটে 

পরিচালিত প্রবাহ কণ্ডেন্সারে পরিরর্তনশীল বিছ্যুৎ- 

চাপের স্থ্টি করলো । গ্রিড ও ক্যাথোঁডের মধ্যবর্তী 

এই বিছ্যুৎ-চাঁপ আবার আানোড সাকিটে পরিবর্তন- 
শীল প্রবাহের স্থষ্টি করলো। সেহেতু ক ও খ 

কয়েল পরস্পরের সঙ্গে বৈছু/তিক-চুন্বক শক্তির দ্বারা 

যুক্ত ক থেকে খ এতে কিছু পরিবর্তনশীল বিছ্যুতৎ্চাপ 
প্রবেশ করবে এবং যদি তা ট্যাঙ্ক সাকিটের 

আন্দোলিত প্রবাহের সঙ্গে একমুখী হয় তৰে 

আন্দোলন চলতেই থাকবে । এভাবে টিউবটি 

একটি যঙ্ত্রের হ্যায় কাজ করে, যার দ্বারা ক্রমাগত 

ট্যাঙ্ক সাকিটে শক্তি যোগান হয়। এখানে মনে 

বাখতে হবে যে, শক্তির উৎস হবে অধিক চাপ 

বিশিষ্ট বিদ্যুতাঁধার। এই থেকে আনোড প্রবাহ 

প্রবাহিত হয় এবং ধখন আন্দোলন চলতে থাকে 

তখন অত্যধিক মাত্রায় এই বিছ্/তাধারের শক্তিক্ষয় 

হতে থাকে। 

এই তে! গেল আন্দোলক বা অসিলেটব-এর 

কার্যক্রমের ব্যাখ্যা বা থিওরী । এখন বেতার 

টেলিগ্রাফি শিক্ষার্থর কাজের উপযুক্ত একটি 

আন্দোলকের ছবি ও তার বিশ্লেষণ নীচে দেওয়] 

হলো । 

এই আন্দোলকটি তৈরী করা খুবই সহজ। 

আর, সি, এ, প্রস্তত ৩০ নং একটি টিউব। প্রাথমিক 

ও মাধ্যমিক প্যাচের অন্ুপাত ১৩ বিশিষ্ট একটি 

অডিও-ট্র্যান্সফরমার। ই ওয়াটের 

ওম্স্ শক্তিবিশিষ্ট একটি রেজিষ্ট্যাম্দ, '০*২ 
মাইক্রোফ্যারাভ শক্তিবিশিষ্ট একটি কণেন্দার ও 

কয়েকটি টর্চলাইটের সেলই যথেষ্ট । অবশ্থ হেড ও 

কী থাকতেই হবে। 
এখন ট্র্যান্সফরমাটির বেশী সংখ্যক প্যাচ 

গ্রিড়ের দিকে ও কমসংখ্যক প্যাচ আনোডের দিকে 

৫০১০ ০০ 
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রেখে ছবি অনুষায়ী আন্দোলকটি তৈরী করলেই 

হলো। প্রস্কত করার জন্তে আর৪ ছুটি জিনিস 

প্রয়োজন । তা হচ্ছে চার পিনবিশিষ্ট একটি সকেট 

ও একটি সাসি। সাসি কাঠেরও হতে পারে, তবে 

আযলুমিনিয়ামের হলেই ভাল। 

বিদ্যুৎ-চাপের জন্যে ১৫ বিছ্াশক্তি বিশিষ্ট ৬টি 

বিছ্বাতাধারকে পরস্পরের সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে 

সংযুক্ত করতে হবে, যাঁতে একটির ধনাত্মক মেরু 

অপরটির খণীত্বুক মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। প্রথম 
ও শেষ আঁধারের ধনাত্মক মের থেকে একটি করে 

তাঁর বাইরে আসবে, আর খণাআ্মক মেরুর তারটি 

থাকবে সাধারণ। যে আধাবটির উভয় মেরু 

থেকেই তার বেরিয়েছে তাকে টিউবের ফিলামেণ্টের 

পিন্ ছুটির সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে; বাকী তারটি 
যাবে চাবির একদিকে । হেডফোন সংযুক্ত 

হবে চাবির অপর অংশে এবং ট্র্যান্সকরমীরের কম 

প্যাচবিশিষ্ট অংশের দিকে । 

যখন চাবিটি খোলা থাকে তখন বিছ্যুতাঁধাবের 

বর্তনীও খোল! থাকে; :তাই আন্দোলোকটিতে 

আন্দোলন হয় না। কিন্তু যখনই চাবিটি বন্ধ করা 

হয় তখনই বিছ্যুত্প্রবাহ বইতে থাকে এবং 

আনোডে বিছ্বাৎ-চাপ প্রযুক্ত হয়। ফিলামেণ্টের 

বর্তনী ভিন্ন । এ বর্তনীর সঙ্গে চাবির বন্ধ বা 

খোলার কোন সম্পর্ক নেই। তাই ফিলামেন্টে 

বিদ্যুৎচাপ প্রযুক্ত থাকে এবং তাঁর ফলে ফিলামেন্ট 

থেকে অনবরত বিছ্যুৎকণ| বা ইলেক্ট,ন কিচ্ছুরিত 

হতে থাকে | যখনি আনোডে ধনাত্মক বিছ্বাৎচীঁপ 

প্রযুক্ত হলো তখনি খণাত্মক বিছ্যৎকণাগ্লো৷ তার 

দিকে আকৃষ্ট হলো; ফলে টিউবের ভিতর দিয়ে 

বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতে লাগলো । এই বিছ্বাপ্প্রবাহ 
যখন হেডকফোনের ভিতর দিয়ে যায় তখন হেড- 

ফোনের পাতকে কাপিয়ে দেয়। তাহলে দেখা যায়, 

চাবি টিপলে বিছ্যত্প্রবাহ চলতে থাঁকে এবং 

হেডফোনে শব্ধ হয়। আবার চাবি ছেড়ে দিলে 

বিছ্যুৎপ্রবাহ ও হেডফোনের শব্দ উভয়ই বন্ধ হয়। 

অতএব যতবার চাবিতে চাপ দেওয়া] যাবে ততবারই 

শব্ধ হবে। চাবিটিকে বেশীক্ষণ চেপে রাখলে শব্ব 

লম্বা হবে, আর অল্লক্ষণ রাখলে শবও ক্ষণস্থায়ী 

হবে। এই চাপের মাত্রীর তারতম্য করেই 'ছুই 
প্রকার শব উৎপন্ধ কর হয়। যাঁকে বাংলায় ব্ল! 

হয় "পেশ ও “টকা 

আর একটি বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োক্পন আছে। 

কণেল্সার “ক” ও রেজিষ্ট্যাম্ম ”র” এর কাজ হচ্ছে 

গ্রিডে “বায়াস্” প্রয়োগ করা। আশান্যায়ী ফল 

পেতে হলে শ্রিডযুক্ত টিউবের সর্বদাই গ্রিডের 
বিছ্যৎচাঁপমাত্র! খণাত্মক রাখতে হয় অর্থাৎ শুহ্া- 

চাপের নীচে রাখতে হবে। এই চাপকেই বল! 

হয় “গ্রিড বায়াস্”। বিশেষভাবে আন্দোলককে 
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স্বয়ংচালিত করতে হলে এর প্রয়োজন প্রায় 

অনিবার্য । যেহেতু যখন বর্তনী ভগ্ন অবস্থায় থাঁকে 
তখন রেঞিষ্ট্যান্স.“র*এর মধ্যে কোন প্রবাহ থাকে 

না; তাই বর্তনী বন্ধ কণার সঞ্ে সঙ্গেই গ্রিডের 
চাপের মাত্রা থাকে শূন্ত । অতএব এ সময় গ্রিড 
ও ক্যাথোভ সমচাপবিশিষ্ট অবস্থায় থাকে। 

এর পরেই আনোড-প্রবাহ বইতে খাকে ও 

আন্দোলন আরম্ভ হয়। আন্দোলন আরগু 

হওয়া মাত্রই গ্রিডের চাপও আপন আপনি 

নীচের দিকে নামতে থাকে | যেপর্যস্ত না আনোড 

সাকিটে আন্দোলন চালাবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি 

উৎপন্ন হয় সেপর্যস্ত এই ধারা চলতে থাকে । এই 

ধরনের বায়াস্কে বল। হয় "অটোবায়াম্্” | ট্যাঙ্ক 

সাকিটের প্রবাহ পরিবর্তনণীল। তাই এই প্রবাহ 
যখন চলতে থাকে তখন ফিলামেণ্ট থেকে বিচ্ছুরিত 

ইলেকট্রনগুলোর কিছু অংশ ক্রমে ক্রমে গ্রিডের 

ভিতর দিয়ে কণ্ডেন্সার “ক্র গ্রিডের দিকস্থ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯ 

প্লেটে জমা হতে থাকে এনং ফলে আযানে।ড- 

প্রবাহও কমতে থাকে । এমনি চলতে চলতে 

এক সময়ে এ প্লেটে এত ইলকট্রন'জম1 হয় যে, 

গ্রিড অতিমাত্রায় খণাত্মক হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছুরিত 

খণাতআ্ক কণিকা বা ইলেকট্রনপ্তলোর আনোড 

অভিমুখী শ্রোতকে বাধ! দিয়ে তাদের পিছনে ঠেলে 

দেয়। ফলে টিউবে প্রবাহ বন্ধ হয়ে বায়। অথচ 

আমাদের প্রয়োজন, গ্রিভকে একটি বিশেষ খণাত্বক 

চ[পে রাখা । তাই একটি উচ্চ শক্তিসম্পঞ্গ রেগিষ্্যান্স, 

গ্রিড ও ক্যাখোডের মধ্যে সংযুক্ত করা হয়। 

উদ্দেশ্ট, যখনই অধিক ইলেকট্রন গ্রিডে জমা 

হবে তখনই অতিরিক্ত ইলেকট্রনগুলো এ 

বেজিষ্ট্যান্সের ভিতর দিকে তাদের উৎস ক্যাথোডে 

চলে আদবে। এমনিভাবে গ্রিড একটি বিশ্ষে 

ঝণাত্মক চাঁপমাত্রায় থাকায় টিউবের আানোড 

প্রবাহ চালু থাকবে এবং আন্দোলন অব্যাহত 

গতিতে চলবে। 

ছানার জলের অপচয় 

শ্রীমাণিকলাল বটব্যাল 

জৈবরপায়ন বিজ্ঞানাগারে পুষ্টিসংত্রান্ত 

গবেষণায় পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, ভারতীয় খাগ্- 

তাণিকায়। বিশেষ করিয়া অন্গগ্রহণ-পদ্ধতিতে 

আঁক পারমাণে ক্যাঁপাসযাীমেক অভাব বিষ্যমান। 

থাগ্ে উক্তপরিমীণ ক্যালপিয়ামের ঘাটতি 

দেনিক নানপন্ষে ১০ আউন্স দুপ্ধপান দ্বারা পূরণ 

করা যাইতে পাঁরে। কিন্তু ভারতব্ষীয় ভাগ্মেরি 

সমূহের উৎ্পন্ধের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে কগিলে 
সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন 
থান্যের সহিত উল্লিখিত পরিমাণ দৃষ্ধগ্রহণের পক্ষে 

উহা আদৌ বথেই নহে। হিসাব করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, আমাদের দেশের দুগ্ধ উৎপাদন ও 

গ্রহণের হার মাথাপিছু গড়ে গ্রায় ৭ আউন্স। এই 

তুপনায় অন্যান্য দেশের হাব মাথাপিছু গড়ে প্রায় ২৫ 

আঃ হইতে ৪০ আঃ: বলিয়া জান। যায়। সুতরাং 

এতদ্েশীয় ছুগ্ধলৎক্রীন্ত মাখা পিছু গড় হাঁ উক্ত দেশ- 

সমূহের উচ্চতম গড় হার হইতেই কেবল মাত্র নুন 
নহে, পরস্থ এদেশে আমাদের খাছে ক্যালসিয়ামের 

ঘাটতি পুণের জন্য মাথাপিছু দেনিক নিম্নতম 

১০ আঃ ছুগ্ধগ্রহণের যে পরিমাণ নিদেশ দেওয়া 

হইয়াছে উহ] তাহা অপেক্ষাও কম। ইহা ব্যতীত 

ভারতবযের লোকসংখ্যার বৃহত্তম অংশ দরিদ্র 

সম্প্রদায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত উৎপন্নে উচ্চ মৃল্যদানে 
তাহারা লম্থ নহে। ফলে সমগ্র লোকসংখ্যার 



২০ ছানার জঙ্গের অয় 

এরূপ একটি বৃহত্তম অংশ সান্াজীবন তাহাদের এই 
অত্যাবশ্যক খাগ্যোপাদান হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত 

হইতেছে। তাহার ফলে দুগ্ধ ব্যতীত অন্ত কোন সন্তা 

অথচ উন্নত ধরনের উৎস হইতে তাহাদের €দনন্দিন 

জীবনে খাছ্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম 
সরবরাহের ব্যবস্থা, ভারতীয় জনসংখ্যার বৃহত্তম 

₹শের নিদারুণ দাবিত্র্ের পরিপ্রেক্ষিতে পুষ্টিসংক্রাস্ত 

গবেষণায় একটি-গুকুত্বপূর্ণ সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করি- 

য়াছে এবং অল্পমূল্যে ক্যালস্য়াম সহজলভ্য করিবার 

মানসে গব্ষেণাগারে বহুমুখী প্রচেষ্টা চলিয়াছে। 

ডাঃ আয়ক্রয়েড এবং ডাঃ কৃষ্ণন্ মাদ্রাজী- 

খাগছের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পুরণের নিমিত্ত 

পরিপূরক খাদ্য হিসাবে আবশ্যকমত ক্য।লসিয়াম 
ল্যাক্টেট গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । অন্য 

কোন নৃতন উপায় উদ্ভাবনসংক্রান্ত গবেষণার ফলে 
ইহা লক্ষিত হইয়াছে যে--চুন, স্ছপারি ও খদির 
সহযোগে তাম্থুলবিহার-_( ভারতের সর্বজনবিদিত 

একটি জনপ্রিয় অভ্যাস)--ষথেষ্ট পরিমাণে ক্যালপিয়াম 

প্রদান করে। উক্ত গ্রণালীতে বেশ কিছু ক্যালসিয়াম 

গ্রহণ ও ব্যবহার কর! সত্বেও একটি বুহৎ পরিবারের 

ব্যয় অতি অল্পই হইয়া খাকে। কাঁচ.কি, মালা, 
চেলা, মৌরুল৷ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য গোটা মুখের 

মধ্যে দিয়া উত্তমরূপে চিবাইযা খাইবার ষে রীতি 

আছে তাহা ক্য'লসিক়্াম পাইবার আর একটি 

স্বলভ পদ্ধতি। ক্ষুদ্রাকৃতি মত্স্যসমূহের 
কাটার মধ্যে দেহের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ 

ক্যালসিয়াম নিহিত থাকে এবং আমাদের আহাষ- 
ত্রব্যে ব্যবহারধোগ্য ক্যালসিয়াম প্রচুর পরিমাণে 

সরবরাহ করে। বুহদাকার মতম্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি 

মতস্া সুলভ । স্থতবাং দৈনিক ২ আঃ, ৩ আঃ 

পরিমিত ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করিয়! আমরা অল্প মূল্যে 
আমাদের খ।গ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করিতে 
পারি। কিস্তু গবেষণাগারে বিস্তৃতভাবে 

পর্ধালোচনার ফলে সম্প্রতি প্রাপ্তব্য ক্যালসিয়ামের 

আ'র্ একটি সুলত পন্থা পরিলক্ষিত হইয়াছে । 

] ৩য় বধ, ১ম লংখ্য। 

ছাপা এবং মেওয়া প্রভৃতি হইতে রসগোল্লা 
সন্দেশ, লালমোহন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টার 

দ্রব্য ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অংশেই প্রচুর পরিমাণে 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছানার জলে দুধ 
শর্করা ক্যালসিয়াম, আ।মীষজাতীয় অত্যাবশ্তক 
পুষ্টিকর উপাদান সমূহ বর্তমান থাকা 
সত্বেও ছানা প্রস্তত করিবার পর অজ্ঞতা বশত; 

দৈনিক উহার সমগ্র অংশের মর্মন্তদ অপচয় 
ঘটিয়া থাকে । বাজার হইতে বিভিন্ন 

প্রকারের ছানার জল সংগ্রহ কবিয়! দেখা গিয়াছে 
যে, উহাতে ৬২ হইতে ১৩০ মিঃ (001 100 ০.০, ) 

পরিমিত ক্যালপিয়াম বিদ্যমান থাকে। 

এইবূপে বাংল! দেশের মত গ্রদেশে ( অবিভক্ত ) 
দৈনিক প্রায় ১২০৭ টন বা ৩৪০৪০ মণ ছানার 

জলের অপচয় খটিয়া থাকে এবং উক্ত পরিমাণ 

ছানার জলের সহিত প্রাপ্তব্য ক্যালসিয়ামের 

পরিমাণ স্থল হিসাবে দৈনিক প্রায় ৯ টন। 

মৃষিক এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পরীক্ষার 
দ্বারা এরূপ দেখ! গিয়াছে যে, আমাদের দৈনন্দিন 

অন্নভোজ্যের সহিত পরিপূরক খাছ্য হিসাবে ছানার 

জঙ্গ ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া 

যায এবং দেহাভ্যন্তবস্থ উত্ত ক্যালপিয়ামের প্রায় 

শতকরা ৮* হইতে ৯৫ ভাগ শরীরের প্রয়োজনে 

লাগে। একজন ভানতীয় পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে 

জীবনধারণের নিমিত্ত দৈনন্দিন ৪৩২ মি: ক্যাল- 

সিয়ামের প্রয়োজন বলিয়া স্থিবীকৃত হইয়াছে; 

কিন্তু ভাত, ডাল, শাক-সবজি ও একখণ্ড মৎন্ডের 

সম্বায়ে আমাদের যে দীন অন্নভোজ্য প্রস্তত হয় 

তাহাতে মাত্র ২০০ হইতে ৩০* মিঃ ক্যালসিয়ামের 

স্থান হইয়া থাকে । স্থতরাঁং দৈনিক থাগ্চের 
সহিত ৭ আঃ হইতে ৮ আঃ পরিমিত ছানার জল. 

গ্রহণ করিলে ক্যালসিয়ামের উক্ত ঘাটতি পুরণ 

হইতে পাবে। এইরূপে পরিপূরক খাণ্ত হিসাবে 
ছাঁনার জল গ্রহণ করিলে বাংলা দেশের অপচয়িত 

১২০০ টন ছানার জল হইতে এই প্রদেশের ৫৫ 



জানুয়ারি, ১৯৫০ ] 

লক্ষ লৌকের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পুরণ করা 

যাইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে বেশ স্পই্ই দেখা 

যায় যে, ছানা প্রস্তত কালে পরিত্যক্ত অব্যবহার্য 

ংশ, ঘ্বারাও ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নর- 

নারীর জীবন রক্ষা হইতে পারে। বর্তমান খাগ্চ 

সক্কটের যুগে এদিকে জনসাধারণের ও সরকারের 

দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া গ্রয়োজন । 

অনাবশ্যক পদার্থরূপে যে ছানার জল নষ্ট হইয়া 
থাকে বর্তমান অন্ুসন্কটের যুগে অন্নভোজীদের 
পুট্টসাধন ও ক্যালসিয়াম সরবরাহ কল্পে পরিপূরক 

খাছ হিসাবে তাহার সবোৌন্তম ব্যবহার প্রয়োজন । 

ছানার জলের সহিত ভাল, মাছ শাক-সবজি এবং 

অন্যান্ত খাগ্যোপকর্ণ উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ 

জান ও বিজ্ঞান ২১ 

করাই প্রশন্ত। কারণ খিষ্টান্ন বিক্রেতার বিপণীতে 

সঞ্চিত অবস্থায় থাক কালে হানার জলে যে সমস্ত 

স্বাস্থ্যহানিকর স্থক্স জীবাণু জন্মিয়া থাকে, 

নিদ্ধ করিবার প্রণালীতে তাহ] সম্পূর্ণরূপে বিনাশ 

প্রাঞ্ধ হইয়! যায়। শুধু বিবৃতি, অধিক শশ্য ফলাও, 

আহার সংক্ষিপ্ত কর ইত্যাদি উপদেশে কিছু হইবে 

না--জাহাজের তলায় যেখানে ছিদ্র আছে সেখানে 

হাত লাগাইতে হইবে, বিভিন্ন দিক হইতে খাছের 

অপচয় এবং অখাগ্ভের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে, 

উৎপাদন ও বণ্টনের মৃধ্যে সামপ্তশ্ত বিধান করিতে 

হইবে দেশের চাহিদীর অন্ুপাতে--তবেই সৃত্যি- 

কারের কিছু কাজ হইবে। 

তড়িতাঙক্ষি 
শ্রীশুভেক্জ্কুমীর মি 

বিজ্ঞানের জয় যাবা মধ্যে এক একটি 

আবিষফাণ এমন শুভক্ষণে ঘটে যায় যে, তাঁথেকে 

মানুষের জীবনযাত্রার অসংখ্য পাখেয় সংগৃহীত 

হয়ে থাকে । এক এক সময় এমনও হয় যে, 

আবিষ্ষারটির ফলে মাঙ্ষের চিরাচরিত জীবন 

গ্রণালীই ব্দলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেথ 

কঝা যায়--তড়িত্বাহী তাখের উপগ চুম্বকের 
গ্রভাব সম্বন্ধে ফ্যারাডের আবিষ্কার, যা থেকে 

ডায়নামো ও €বছাতিক মোটরেব উদ্ভাবন 

সম্ভব .হয়েছিল। এই বঙ্ধ্রগুলোর প্রচলন ন 

হলে ব্তমান মানব সভ্যতা যে রূপ গ্রহণ 

করেছে, ৩1 কি সম্ভব হতে? আবার যখন এই 

শতাবীর গোড়ায় বোঝা গেল ষে, তড়িতাণু- 

গুলে! ধাতুনিষিত তারকে আশ্রয় না করেও 

প্রবাছিত হতে পারে এবং এই রূকম 
প্রবাহ সি করার জন্যে যখন রেডিও *ভাল্ভের; 

উদ্ভতীবন হলো! তাঁর ফলে কত বূকম প্রয়োজনীয় 

ব্তই ন! সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাল্ভ যদি না 

থাকত তবে আমাদের নিয়ত ব্যবস্ৃত এত জিনিস 

অচল ইয়ে পড়ত যে, আমাদের মনে হতো 

আমরা এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজেই বাস 
করছি। 

সম্প্রতি আর এক প্রকারের ভাল্ভ উদ্ভাবিত 

হয়েছে, যার এত বিচিত্র ব্যবহারের চণশ হচ্ছে 

যে, মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে এই ভাল্ভও 

রেডিও ভাল্ভের মতই আমাদের প্রাত্যহিক 

জীবনের অপরিহায অঙ্গ হয়ে উঠবে। একে 

বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ফটোইলেক্টিক সেল, 
আর চলতি ভাষায় বলে অড়িতাক্ষি। রেডিও 

ভাল্্ভে একটি বিশেষ তার তপ্ত হয়ে উঠলে তড়িতা- 

ণুর প্রবাহের স্থষ্টি হয় এবং এই ভড়িৎ প্রবাঁহকে 

সাধারণ ধাতুবাহিত তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 



২২ _. ভড়িভাক্ষি, 

করে নানা খাঁজে লাগান হয়। কিন্তু তড়িতাক্ষিতে 

তড়িতাধু প্রবাহের শ্যট্টি হয়, বিশেষ বিশেষ 

বন্তর উপর আলোকরশ্মিপাতে। এইরূপে 

তড়িভাথু প্রধাহের জন্ম হলে তাকে সাধারণ 

তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে নানা কাজে লাগান 

যায়। 

আলো! ও বিদ্যুতের পরম্পর সম্বন্ধ ধর! পড়ে 

প্রথমে: সেলেনিয়াম-এর প্রণাগুণ পরীক্ষার 

সময়। সেলেন্য়ামা একটি মৌলিক পদার্থ, 

আব রানায়শিক গুণে গন্ধকের সহধমী। এই মৌল 

বস্তরটর তড়িত্প্রতিরোৌধ ক্ষমতা আলোকরশ্ি 

পাতে বাড়ে কমে । অর্থাৎ আলোতে ষতখানি তড়িৎ 

প্রবাহ একটি সেলেনিয়ামের তারের মধ্য দিয়ে 
যেতে পাবে অন্ধকারে তার চেয়ে কম যায়। শুধু 

তাই নয়, আলোকের ওঁজ্জল্যের যত স্ক্ 

তারতম্যই হোক না কেন, সেলেনিয়াম বাহিত তড়িৎ 

প্রবাহও সঙ্গে সঙ্গে কমবেশী হয়। এই জন্তে 

প্রথম প্রথম “ফটোইলেক্টিক দেল, সেলেনিয়াম 
দিয়েই তৈরী হতো। লগুনের এক মহরতলীতে 

সেখানকার পৌরপ্রতিষ্ঠান বাস্তায় বৈদ্যুতিক 

আলোর সুইচ-এর সঙ্গে এই রকম একটি 

সেল জুড়ে দিয়েছিলেন। দিনের অলো 

হুধান্তের জ?ন্যই হোঁক ব| ঘন কুয়াসার জন্তেই হোক 

একটি বিশেষ সীমার নীচে কমে গেলেই আলো গ্তলে। 
আপনি জলে উঠত আবার কুম়াসা কেটে গেলে 

কিংবা উযাঁঞ উদয়ে একটু ফস হলে আলোগুলো৷ 
অআ।পনিই নিবে যেত। আলো জালা বা নিবানোর 

জন্যে লোকে দরকার হতো না। সেলেনিয়াম 

সেলের চলন খুব বেশী হয়শি এইজন্য যে, পরে 

দেখ। গেল_সেলেনিয়ামের তড়িত্প্রতিরোধ 

ক্ষমতা আলোকরশ্মি ছাড়া উত্তাপ ইত্যাদি দ্বারাও 

প্রভাবিত হয়। কাঁজেই সব সমর এর উপর ণির্ভর 

করা যায় না। 

সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করা গেল-. পটাসিয়াম, 

সিজিয়াম ও ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর উপর 

| ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্া। 

আলে। পড়লে তড়িতাণু বিকিবি ত হতে থাকে এবং 

তড়িৎপৃষ্ট বস্তর দ্বারা এই তড়িতাণু গুলোকে প্রবাহের 

আকারে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। , বর্তমানে তড়ি- 
তাক্ষিগুলো সিজিয়াম ধাতু দ্বার তৈরী হয়। 
একটি সম্পূর্ণ বাম়ুশূন্ত কাচগোলকের ভিতর রূপার 
উপর পিজিয়ামে পাতলা কলাই লাগান হয়। 

কাচ গোলকের মধ্যে একটি নিকেলের তার 

থাকে । রূপার পাতটি সাধারণ তড়িৎ প্রবাহের 
নেগেটিভ পোল ও নিকেলের তারটি পর্জটিভ 

পোলের সর্জে যোগ করা হয়। সিজিয়ামের 

কলাইর উপর আলোক রশ্মি পড়লেই তড়িতাণু 

বিকিরিত হতে খাকে। তড়িতাণুগডলো৷ নেগেটিভ 

বিদ্যুৎ সংপুষ্ট বলেই পঞ্জিটিভ বিদ্যুৎ সংস্পৃষ্ট 

নিকেলের তারের দ্বারা আকৃষ্ট হয় । এইভাবে 

রূপার পাত হতে নিকেলের তারের মধ্যে 

তড়িতাণু প্রবাহ চলতে থাকে, কাজেই 
ভড়িতাক্ষি সংশ্লিষ্ট ভতড়ি২ চক্রের মধ্যে 

তড়িৎ প্রবাহ চলতে থাকে এবং এই অতড়িৎ- 

প্রবাহকে নানা যন্ত্র সাহায্যে অনেক প্রকার ব্যবহারে 

লাগান যায়। বলা বাহুল্য আলোক রশ্মির 

গুঁজ্জল্যের উপর বিকীর্ণ তড়িতাণুর সংখ্যা সম্পূর্ণ- 

রূপে নির্ভর কবে। আবার তড়িতাণুর সংখ্যার 

উপর তড়িৎ প্রবাহের প্রবলতা নিতর করে। 

কাজেই পতিত আলোকরশ্মির ওজ্জল্যের সুম্মতম 

তারতম্যের উপর প্রবাহিত তড়িতেগ তারতম্য 

নির্ভর করে। 

এখন দেখা যাব, তড়িতাক্ষির এই সুবিধাজনক 

গুণটিকে কত রকমে কাজে লাগান হর। রাস্ত।4 

মোড়ে এক ধিককার ফুটপাত থেকে এক আলোক- 

রশ্মি অন্ত দিকের ফুটপাতে তড়িতাক্ষির উপর 

ফেল। আছে এমনভাবে যে, পাস্তা দিয়ে গাড়ী গেলে 

আলোকরশ্মি ঢাকা পড়ে না;কিস্তু কোন পোক 

রাস্তা পার হতে গেলেই আলে! ঢাকা পড়ে। 
যঙক্ষণ আলোকরশ্মি অব্যাহত' আছে ততক্গণ 

তড়িতাক্ষির মধ্য দিয়ে বিছ্বাৎ প্রবাহ বইছে । 
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কিন্তু যেই আলো ঢাকা পড়ল, বিছ্যুৎ প্রবাহও 

কেটে গেল। যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে 

তত্ক্ষণ বাস্তার ওমাড়ের নির্দেশক আলো সবুজ 

থাকে। আর বিদ্যুৎ প্রবাহ কেটে গেলেই আলো 

লাল হয়ে যায়। ফলে যতক্ষণ বাপ্ত)। খালি থাকে 

ততক্ষণ গাড়ীর চালক সবুজ আলে। দেখতে পায়, 

কিন্ত যেই কোন লোক রাস্তা পার হতে যায়, 

আলে। লাল হয়ে যাঁয় এবং গাড়ী ও থেমে যায়। অব্শ্ত 

বাস্তব ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করতে হয় যাঁতে এই 

য্ত্রনাত্র এক মিনিট বা দু'মিনিট অন্তর চালু হয়। 

কেননা একপ না করলে বড় রাস্তা অনবরত 

লোক পারাপার করলে গাড়ী চলা বন্ধ হয়ে যেতে 

পারে। এইভাবে ছুই বাস্তার সংযোগস্থলে গাড়ী 
চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। 

তড়িতাক্ষি দ্বার! চোরের উপর চৌকিদারী 
করা খুব সহজ। লোহার সিন্দুকের চারদিকে 

এমন ভাবে আলোকপাত কর! যায় যে, কেহ 

তার দিকে অগ্রসর হলেই আলোক রশ্মি কেটে 
যায, আর তড়িৎ প্রবাহ বদ্ধ হয়ে একট! ঘণ্টা 

বাজতে থাকে । বল। বাহুল্য, চোরেরা সাধা- 

রণতঃ রাত্রে কাজে বাহির হয়, আর সে সময় যে 

কোন আলোক রশ্মি সহজেই দেখা যায়। চোর 

আলোক রশ্মি দেখতে পেলে এমনভাবে অগ্রসর 

হবে যে, আলোক রশ্মি কেটে না যায়। এর 

প্রতিকারের জন্যে এই প্রকার যন্ত্রে দৃশ্যমান আলোক 
রশ্মি না ব্যবহার করে অবলোহিত রশ্মি 

ব্যবহার করা হয়। অবলোহিত রশ্মি শুধু যে 
অনৃশ্ত তাই নয়, তড়িতাক্ষির উপর ইহার 
প্রভাবও দৃশ্ঠমান আলো অপেক্ষা বেশী। 

যেখানেই তড়িতাক্ষি ছারা খৃব সুম্ম কাঁজ করাতে 

হয় সেখানেই অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার কর] হয়। 

কিছুদিন আগে লগ্ন সহরে এক প্রদর্শনীতে 

ব্ছমূল্য রত্বরাজি আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত 

অবস্থায় রাগ! হয়েছিল। কিন্তু কেহ যদি উহার 

দিকে হাত বাঁড়াত তা হলেই চতুর্দিকে এমন 

শান ও বিজ্ঞান ২৩ 

প্রবল ঘণ্টাধ্বনি হতো! যে, লোকজ্জন ছুটে 

আসত। 

উপরে যে ব্ণনা দেওয়া হলো তা থেকে 

অনুমান করা যাবে যে, আরও কত কাঁজে তড়ি- 
তাক্ষিকে লাগান যার। ধরা যাক কোন দরজ। 

বন্ধ বাখা দরকার, অথচ সেখানে কেহ হাতে 

বোঝা নিয়ে এলে খুলে দেওয়াও দরকার। দরজা 

খুলতে দ্রেৰী হলে, যে বোঝা নিয়ে আনছে তার 

কষ্ট তে। বটেই, আবার একজন লোকেরও সেখানে 

যাওয়! দরকার। সেখানে যদি একটি তড়িতাক্ষি 

বাখ। যায়, ঝঞ্ধাট মিটে যায়। কেউ আলোক 

রশ্মির সামনে এলে, দপজা আপনি খুলে যাবে 

আর সে রশ্মি পার হয়ে দরজার মধ্যে ঢুকলেই 
আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে লিফটের 

দরজা আপনা আপাঁন খোল। বা বন্ধ করার ব্যবস্থা 

করা যায়। অনেক জায়গায় এমন নীচু দরজ। 

বা স্থ্রঙ্গ থাকে যে, কোন লোক মাথা নীচু 

না করে গেলেই সজোড়ে মাথা ঠুকবে। ভড়ি- 
তাক্ষি এসব ক্ষেত্রে মানুষকে সতর্ক করে দেবার 

ভার নিতে পারে। তড়িতাক্ষির মধ্যে বিদ্যুৎ 

প্রবাহ কেটে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বাজন। বাজতে 

পারে, এমন কি গ্রামোফন রেকর্ডে “সাবধান 

সাবধান” চীৎকার উঠতে পারে। আবার তড়ি- 
তাক্ষিযুক্ত এমন জলের কল আছে যার কাছে 

গেলেই জল পড়তে থাকে, আর লোক সরে 

গেলেই জল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। 

খনির মধ্যে যদি ধুলা বেশী জমে তা- 

হলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা । খনির রাস্তার 

একপাশ থেকে আলে! আর এক পাশের তড়ি- 
তাক্ষির উপর খোল! থাকলে ধূলার পরিমাণ একটি 

বিশেষ সীমা ছাড়ালেই আলো! এত কমে যাবে 

যে, তড়িতাক্ষির বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। 

এইভাবে কতৃপক্ষ সাবধান হতে পারেন। বড় 

জাহাজের মধ্যে এক এক জায়গায় আগুন লাগলে 

জাহাজের কর্মচারীদের সহজে নজরে আসে না, 



২৪ অর্থ নৈতিক মুক্তিকল্সে ভারতে শিল্পোক্য়ন 

যখন আসে তখন হয়ত আর প্রতিকারের উপায় 

থাকে না। এসব ক্ষেত্রে এ সমস্ত জায়গায়, 

যেখানে হামেশা লোক যাতায়াত করে ন-- 

ভড়িতাক্ষি চৌকিদারী করতে পাঁরে। ধোঁয়ায় 

আলোক রশ্মি ম্লান হয়ে গেলেই কাপ্টেনের 

ঘরে ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে সাবধান করে দেয়। 

তড়িতাক্ষির ব্যবহার সম্প্রতি এমনভাবে 

বেড়ে যাচ্ছে যে, সবগুলোর বর্ণনা করা সম্ভব 

নয়। তবু নীচে আর৪ কতক গুলোর নাম সংক্ষেপে 

উল্লেখ কর! যাচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানে অগ্রসর 

দেশগ্চলোতে নিয়লিখিত কাজপ্রলো তড়িতাক্ষির 

[ ৩ম বর্ষ), ১ম সংখা! 

সাহায্যে সম্পন্ন হচ্ছে £--/১) ফটে! তোলার মত 

যথে্ই আলো আছে কিন! পরীক্ষা করা (২) 

কাগজ বা কাপড়ের রং মেলানো (৩) ডিম 

পরীক্ষ। কর] (৪) উত্তাপ পরীক্ষা কর] (৫) গিয়েটীর, 

বায়োস্কোপে কত জণ দর্শক উপস্থিত হলো, 

তার হিসাব রাখা (৬) মোটর গাড়ীর গতি সীমা 

লজ্বিত হলে পাহাড়াওপ্লাকে জানিয়ে দেওয়া 

(৭) পরীক্ষা ইত্যাদি। 

এছাঁড়া টকি-বায়োস্কোপ ও টেলিভিসন তড়িতাক্ষির 

ক্ষুরের ধার কর। 

জন্যেই সম্ভব হযেছে। 

অর্থ নৈতিক মুক্তিকপ্পে ভারতে শিস্পোন্নয়ন 
শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহ! 

মতের তিনধায়।_ 
ভারতে শিল্লোমতির পরিকল্পনায় বিশেষভাবে 

তিনটি মতের উদ্ভব হয়েছে । প্রথম দলের মত 

হলো এই যে, আমাদের দেশে কতকগুলো কলকার- 

খানা, মিল ও ফ্যাক্টরী গড়ে উঠা উচিত। সেগুলো 
চালাবার জন্যে অন্যান্ত শিল্পোন্নত দেশ থেকে 

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও যন্ত্রীদি এনে কাজে লাগান 

হবে। বিদেশী মূলধনকে আমন্ণ করা হবে, 

আমাদের দেশে কলকারখান। প্রতিষ্ঠা করে এদেশের 

সস্তা শ্রম ও কাচামালকে কাজে লাগাবার 

জন্তে। আর এসব কারখানা পরিচালনা ও 

ব্যবস্থাপনার জন্তে বিদেশ থেকে আমদানী করা 

হবে অভিজ্ঞের দল। এমনিভাবে যে কল- 

কারখানা গড়ে উঠবে সেগুলোর নাম দেওয়া হবে 

“জাতীম্ব শিল্প” ; আর এ ধরনের শিল্লোন্নতিকেই 
বল! হবে--"জাতীয় শিল্পের অগ্রগতি ।” 

দিতীয়দলের মত এই যে, বস্ততন্ত্রবাপ্ধের 
ভিত্তিতে গড়েওঠা যন্ত্রশিল্প ভারতবর্ষ ও তার 

জনগণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কারণ, 
ভারতের লোকেরা একটু বেশী আধ্যাত্মিক ও 

দার্শনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। বৈছাতিক শক্তির 
ব্যবহার শ্রমিকদের অর্থসঞ্চয়ের পথে বিষ্বন্বব্ূপ। 

কলকারখানা শ্রমিকদের শ্রমকে করছে অপহরণ । 

তাই এসব কলযস্ত্রের অবসান না হলে তাদের 

বেঁচে থাকার আশা নেই। বৈদ্যুতিক পাখার 

পরিবর্তে যদি প্রবর্তন হয় টান! পাখার তাহলে 

এক একটি পাখার পেছনে তিনটি শ্রমিকের অন্নের 

সংস্থান হতে পারে। যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে হাজার 

হাজার শ্রমিকের রোজগার হয়েছে বন্ধ। সুতরাং 

ষন্ত্রয্গের অবসান ঘটাই কাম্য। কিন্তু বাস্তবিক 

পক্ষে এরূপ চিন্তাধারা! অত্যন্ত বিপজ্জনক । কারণ 

এই মতবাদ জনগণের মনকে করে তোলে বিষাক্ত, 

দেশকে এগিয়ে দেয় অনিবার্ধ ধ্বংসের পথে ও সমস্ত 

জাতিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে আদিমযুগের সভ্যতায়? 

এমনি করে উন্নত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতিগুলোর 
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কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে তোলে নিজের জাতিকে । 

তৃতীয় মতাবলম্বীরা বলেন, আমাদের এই 
দেশ, সথজলা, হুয্লা ও শশ্তশ্তামলা; তছুপরি 

জাতীযুতায় প্রভাবান্বিত। সুতরাং এই দেশের 
উর্বর মাটিতে নিজেদের পরস্পরের সাহায্য 

নিয়ে ও নিঙ্গেদেপই যন্ত্রপাতি ও শক্তি--বুদ্ধি 
দিয়ে দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করে 

জাতিকে সম্ৃদ্ধিশালী করে তোল। কর্তব্য । 

জাতীয় কংগ্রেস কতৃকি নিযুক্ত নিখিল ভারত 

জাতীয় পরিকল্পন। সমিতিই ছিল এই মতবাদের 
বিশেষ বাহক। দুর্ভাগ্যবশত: ১৯৪৯ সালের 

২৬শে মার্চ, সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, 

সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কে, টি, শাহ, স্যার 

জে, সি, ঘোষ, অধ্যাপক ভি, এস, ছুবে ও অধ্যাপক 

এ, কে, সাহা প্রভৃতি সদশ্তাদের উপস্থিতিতেই উক্ত 

সমিতিটি ভেঙ্গে যাঁয়। 

যাহোক, ভারতের সম্মধে আজ মাত্র দু'টি 

পথ উনুক্ত আছে। হয় ভারতবর্ধকে পরাধীন 
যুগের ওুঁপনিবেশিক শাসনের নীতিই চালিয়ে 

ইংরেজ-আমেরিকার তাবেদারী করতে হবে, নতুবা 
স্বাধীনভাবে শিল্পোন্নত করে গড়ে তুলে দেশকে 
মুক্ত করতে হবে তার অর্থ নৈতিক বন্ধন থেকে । 
দু'বছর পূর্বে ভারত ত্যাগের সঙ্গে ইংরেজরা 
দেশকে ডুবিয়ে রেখে গেছে গভীর নৈরাশ্যের 

মাঝখানে । ইংরেজদের দেশত্যাগের পবেই দেখা 
গেল, ভারতবাপী যে কেবল শিল্পেই পরমুখাপেক্ষী 

তা নয়, কৃষিকার্ষের ব্যাপারেও তারা পরনির্ভরশীল 
হয়ে আছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের 

প্রপারলাভ না হওয়ায় বর্তমানে আমাদের 

থাগ্ঠাভাব দেখ। দিয়েছে দারুণভাবে । এমনি- 

সব পরনির্ভরশীলতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার 

উদ্দেশে এক বিশেষ ও নিদিষ্ট শিল্পনীতিতে এগিয়ে 

চল! ভারতের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন । 

পেছনের ছু'শ বছর-_ 
গত দুঃখ ব্গবের ইতিহাসের দিকে যদি 

৪ 

আমর! 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২ 

চোখ বুলিয়ে যাই তবে আমরা কি দেখতে পাই? 
বিশেষ করে আমরা দেখতে পাই--সারা বিশ্বজুড়ে 
এক বিরাট বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্রব। এই বিপ্লব 

বিশেষকরে ঘটেছিল আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে, 

ইউরোপে, জাপানে ও পরবর্তী সমরে কুশিয়ায়। 
বাম্পীঞ্জ যন্ত্র, বাম্পীয় টারবাইন, ডিজেল টঠৈলযন্তর 

তড়িৎ, বেতার, বিমান ইত্যাদির আবিষ্কার সমস্ত 

বিশ্বের সম্যতা ও সংস্কৃতির মাঝেই আনল এক 

ব্যাপক বিপ্রব। কিন্তু এই সময়ে আমাদের 
জন্মভূমি ভারতবর্ষে কি হয়েছিল? ভারতবর্ষ এই 

বিপ্রবে অংশ গ্রহণ করেনি বা করতে পারেনি । 

নিশ্চেষ্ট হয়েই তাকে থাকতে হয়েছিল। ছৃ'শ 
বৎসর পর্যন্ত পরাধীন ভারত তার ওপনিবেশিক 

প্রতুদের শুধু সম্তা দরে শ্রম ও কাচামাল সরবরাহ 

করেই আসছিল 
আজকের ভারত-- 

ভারতের ওপনিবেশিক শাসক গ্রেটবুটেন, 
উচ্চাভিলধী জাতিকে কিছুটা সন্তষ্ট রাখার জন্তে 

বিদেশ থেকে আমদানী করা কিছু কিছু কাপড় ও 

চিনির কল ও এই ধরণের অন্যান্য কারখানা 

প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিল । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুটেন 
দেখতে পেল যে, ভারতে শিল্পোন্নতির জন্যে কিছু 
কিছু সুযোগ-সুবিধা বুটেনের নিজ স্বার্থেই দেওয়া 
উচিত। সেই উদ্দেশ্টে বুটেন থেকে ভারতে 

কয়েকটি কমিশনও প্রেরণ করা হলো। কিস্তু এই 

সমস্ত স্থযৌগ পেয়ে বদি ভারতবাসীদের মধ্যে আবার 
সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠে এই 

আশঙ্কায় খুব বেশী অগ্রসর হতে বৃটেন সাহস করল 

না এবং নানাভাবে এই শিল্পোনতির কাজকে 

চাঁপা দিয়ে রাখল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমা- 

দেরু দেশের কয়েকজন বড় বড় শিল্পপতি এবো প্লেনের 

ইঞ্জিন, মোটর ইত]াদি ভারতে প্রস্তুত করার জন্তে 
তদানীন্তন বাজপ্রতিনিধি লর্ড লিন্লিখ. 

গোর নিকট অনুমতি চাইলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি 

দিতে বললেন যে, ভারতে প্রস্তত এসব যন্্রস্তার 
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বুটিশভারতের সরকারকে ক্রয় করতে হবে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় বড়লাট বাহাছুর এই আবেদন 

মঞ্জুর করলেন না, বরং বললেন যে, ইংলগু ভারতবর্ষ 

অপেক্ষা তার নিজেদের রাষ্ট্র থেকে এ সব যন্ত্রপাতি 

সংগ্রহ করতে বেশী ইচ্ছুক । তাই আমরা দেখতে 

পাই শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পূর্বেও 

যেমন ছিল াজও ঠিক তেমনি রয়েছে । 

বর্তমান যুগধারা_ 
আজকের দিনে বেশ স্পষ্টভাবেই দেখ যাচ্ছে, 

সার] ছুনিয়াই ঝুঁকে পড়েছে শিল্প ও যান্ত্রিক 

সভ্যতার দিকে । বর্তমানের শিল্পোন্নতির যুগে 

ভারতব্্ধকে পেছনে পড়ে থাকলেও চলবেনা ; 

কিংবা যেমন আছে তেমনটি থাকলেও হবে না। 

এযুগে ষদি তাঁকে নিজের স্বাধীনতা, এমনকি অস্থিত্ব 
বজায় রাখতে হয়, তবে অতি দ্রুত অন্যান্য শিল্পোন্নত 

দেশগুলোর সমপধায়ে এসে দ্লাড়াতে হবে। 

নিজেদের ইচ্ছামত দেশের জনসাধারণের আপন 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই বাজনৈতিক স্বাধীনতা । 

ভারতবাসী আজ সে ক্ষমতার অধিকারী । কিন্তু 

ভারতবর্ষের আথিক মুক্তির প্রশ্নের সমাধান হয়নি 
আজও । এই প্রশ্্রের সমাধান একমাত্র সঠিক 

শিল্পোননয়নের উপরই নির্ভর করছে; অর্থাৎ দেশের 
জনসাধারণকে শিল্পসভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে 

হবে। কি করে এই সভ্যতাকে ধীরে ধীরে জন- 

সাধারণের মাঝে সঞ্শাবিত করা যাবে? ভারত- 

বাসীর বাস্তবজীবনে শিল্প ও শিল্পনৈপুণ্য সঞ্চারিত 

করবার সময় একই সঙ্গে নৃতন শিল্পসভ্যতার 
উপযোগী কবে তোলার জন্যে জাতির মনস্তাত্বিক 

গঠনের পরিবর্তনেও সচেষ্ট হতে হবে বিশেষঙাবে। 

বাস্তব ও অবাস্তব-- 

অনেক সময় আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া 

যায়। হয়ত কোন বিমানঘাটির পাশাপাশিই 

জনচারেক পাক্ধীবাহক একজন স্ত্রীলোককে ঘেরাও 

করবা এক পাল্কী করে বয়ে নিয়ে চলছে। 

পল্লীগ্রাীমের কথা ছেড়ে দিয়ে শহরেও এমন দৃশ্ত 

অর্থ নৈতিক যুক্তিকল্পে ভারতে শিল্পোক্নয়ন [ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

বিরল নয় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তিনজন লেক 

তাদের আহাধ গ্রহণ করছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় 

বসে। কাজেই বাস্তব, অবান্তব সম্বন্ধে ধারণা 
পরিষ্কার করে নিতে হবে। জগতে বাস্তবু দৃশ্ঠই 

বা কি? আর ভ্রান্তধারণা জিনিসটাই ফি? 

দৃষ্টান্তত্বরূপ বল1 যেতে পারে, খাঁচার চাকার 

উপরে বসে কাঠবেড়ালগুলো মনে করে, মাইলের 

পর মাইল পথ অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্ত 

প্রকৃতপক্ষে এরা সীমাবদ্ধ থাকে নির্দিষ্ট খাচার 

মধ্যে । আবার গ্রামের চতুর কলু তার বলদের 

চোখ ঢেকে দিয়ে ঘানির কাজ আদায় করে নিচ্ছে। 

তার এই উদ্ভাবন সহঙ্জ এবং একে আরোপ 

করাও চলে অনায়াসে । কিন্তু একজন সাধারণ 

মানুষকে সম্ভব হলেও একজন শির্সিত লোকের 

চোখ ঢেকে দেওয়া এত সহজ নম্ব। অবশ্য তাঁর 

চেয়েও অনেক বেশী শক্ত, সমস্ত জাতির চোখ 

বেঁধে দিয়ে তাকে অন্ধ করে ফেলা । তবে বুটিশ 

রাজত্বে ভারতে এই চোখ ঢেকে দেওয়ার কাজ 
প্রভৃহস্তের কারসাজিতে বেশ স্ুন্দরভাবেই কর! 

হয়েছে । এ ব্যাপারে আর বিশদভাবে বলার 

প্রয়োজন নেই; কারণ আজও আমাদের নেতাদের 

কথা স্মরণ আছে । তারা আমাদিগকে স্কুল, কলেজ 

ও অফিস ছাড়তে বলেছিলেন এবং এ সব শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠান গুলোকে ক্রীতদাস তৈরীর কেন্দ্র বলে আখ্য। 

দিয়েছিলেন । কেমন করে আমাদের শিল্পোনয়নকে 

ব্যাহত ও অবাস্তব করে তোল হয়েছিল তাও 

আজ সহজেই বুঝা যাচ্ছে। বৃক্ষের পত্রাচ্ছার্দিত 

শাখা পল্লবাদ্দি দেখেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকলে 

চলবেনা, যুলের তলদেশ প্ধস্ত নিরীক্ষণ করতে 

হবে। ভারতবর্ষ খনিজ পদার্থ, কষিজাত কাচামাল 
ও জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রাচুর্ষে বিশ্বের তৃতীয় স্থান 

অধিকার করেছে । এ হিসেবে রুশিয়া প্রথম ও 

আমেরিকা! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। 
$ 

শিল্পোক্সয়নের ভিত্তি 

গ্রয়োজনান্ুকপ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
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লোকবল পেলে কি কি জিনিসের উপর ভিত্তি 

করে শিল্পগঠনের কাজ চলতে পাবে? শিল্পের 

অবদ্ষব স্ঙ্টির নিমিত্ত নীচের প্রধান চারটে শিল্পের 
উন্নয়নই অত্যাবশ্যক :--- 

১। খনিজ শিল্প ২। যন্ত্রনিমণণ 

৩। ধাতুনিক্ষাশন শিল্প ৪। বাপায়নিক শিল্প । 

বর্তমানে আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
ও টেকৃনিক্যাল স্কুলসমূহে খুব অল্পই দেখতে 

পাওয়া! যাবে যেখানে ধাতুবিগ্য্যা অথবা যন্ত্রপাতি 

তৈবীর শিল্পকৌশল এবং তাদের বাস্তবূল্য শিক্ষা 
দেওয়া হচ্ছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ষা কিছু শিক্ষা 

দেওয়া! হচ্ছে তাও শুধু মাত্র বিদেশ থেকে আমদানী 
কর কলযন্ত্র নিয়ে কাজ করার এবং সেগুলোর 

রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্টেই ; যন্ত্রপাতি তৈরী করার 

উদ্দেশ্যে নয় । যদি উপরোক্ত চারটে শিল্পগঠনের 

কাজ গ্রহণ কর! হয়, তবে তিনটি পাচবছবের 
মাঝেই আমাদের দেশ একটি শক্তিশালী শিল্পোন্ত 

রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। এর জন্যে চাই শুধু 

প্রচুর সাহনের সঙ্গে গৃহীত এই ধরনের নিদিষ্ট 
ও সঠিক শিল্পনীতি । 

অতীতে জাভীয় প্রচেষ্ট।-_ 
অতীতে জাতীয় কার্ধকলাপের উপর নিষ্ুর 

ওপনিবেশিক অত্যাচার অবিচার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা 

এবং জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখ! সত্বেও 

আমাদের নেতৃবৃন্দ শিল্প ও শিল্পনৈপুন্তের উন্নতির 
জন্তে সচেষ্ট ইয়েছিলেন এবং রাসায়নিক ও যান্ত্রিক 

উদ্ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন । উনবিংশ 

শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের জ্ঞানেব মূর্তপ্রতীক 
স্বামী বিবেকানন্দ দেশের যুবকদের উদ্দেশ্টে 

বলেছিলেন, নিশ্চে্ট হয়ে ঘরে বশে গীতাপাঠ ন! 

করে মাঠে গিয়ে ফুটবল অভ্যান করতে । ইউবোপ 

ও আমেরিকার নিকট থেকে শিল্নবিগ্য। শিখে নেবার 

জন্গে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে বিংশ 

শতাবীর প্রারভে স্বদেশে আন্দোলনের যুগে 
আমাদের বিপ্লবীরা কতকগুলো শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয়, 

শিল্প 

জাল ও বিজ্ঞান ২৭ 

কিছু কিছু ফ্যাক্টরী ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠা 

করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্য বর্জন 

ও ধ্বংস করতে নির্দেশ ধিয়েছিলেন। তাই দেখা 

যায়, আমাদের এই পরাখীন দেশেও বহুদিন 

পূর্বেই শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা মাথা চড়া দিয়ে 
উঠেছিল। অপহযেগ আন্দোলনের যুগে বিদেশী 

বস্বথ ও বিদেশী পণ্য ত্যাগ কর! হয়েছিল, কিন্তু 
স্থত1, [চনি, তৈল ইত্যাদির কাঁণখ|নার যন্ত্রপ।তি 

বিদেশ থেকে ক্রয় করার অবাধ স্ুুযেগ দেওয়ার 

জন্যে এবং বিদেশী অভিজ্ঞদ্ধার] যন্ত্রটালনা ও 

রক্ষণাবেক্ষণের ফলে প্রকৃত শিল্পোন্নতির পথ 

অন্ধকারেই পড়ে রইল । বিদেশী দ্রব্য ত্র করা 
এবং বিদেশী যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে এসব দ্রব্য 

প্রস্তুত হয়, এ ছু'য়ের মধ্যে তফাৎ খুব অল্পই। 

বাস্তবিক পক্ষে, কিছু সময়ের জন্তে অর্থাৎ যে 

পযন্ত আমর] যস্পাতি তৈরী করে এ দ্রব্য- 

সামগ্রী নিজে প্রস্তুত করতে না পারি ততর্দিন 
পযন্ত, শুধু বিদেশীয় যন্ত্রেদ উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না 
করে বরং সাময়িকভাবে বিভিন্ন বিদেশী পণ্য ক্রয় 

করে কাঁজ চালান অনেক ভাল। এই উপায়ে 
দেশকে আধিক বন্ধন ও নৈতিক অধঃপতনের 

হাত থেকে রক্ষা কপা সম্ভব। 'অনহযোগ 

আন্দোলনের যুগে ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তির 

পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 

পরে ১৯৩৮ সালে আমাদের জাতীয় কংগ্রেদ 

গ্রহণ করলেন শিল্পবিপ্রবের সমস্তাকে এবং গঠিত 

হলে। সর্ব ভারতীয় জাতীয় পৰিকল্পনা সমিতি । 

এই পরিকল্পনা সমিতি দেখতে পেলেন যে, ধাতু 
ও অন্যান্ত খনিজ এবং বানায়নিক সম্পদের প্রাচুে 

ভারতবধ এমন অবস্থায় আছে ঘে, তার শিজের 

সম্পদেই তার শিল্লোন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। হতে 

পারে এবং বৃহৎ ও ক্ষুত্র বন্্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলা বায়। এই বুহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য 

সমিতি বরাদ্দ করেছিলেন ষখাক্রমে ৩১৯ ও ৩০০ 

লক্ষ টাকার? কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত পরিকল্পনা 



২৮ উদ্ভি্ধ ও জীবদেহে শূর্ধরশ্মির রাসায়নিক ক্রয়! 
শেষ পর্বস্ত বাতিল করে দেওয়া হলো, উপরস্ত 

সমিতিটিও ভেঙ্গে দেওয়া হলো । এমনিভাবে 

ঘ্বিতীয় বার ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাকে 

সবিয়ে রাখা হয়েছে । ১৯৪৮ সালের ১২ই জুন, 

ওতকামণ্ডে ই,.সি, এ, এফ ণু, এর সর্বশেষ 

সভা বসেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে ছু'শ বছরের জন্যে 

| ৩য় বর, ১ম সংখ্যা 

ভারতের আথিক মুক্তিলীভের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। 

অবশ্ত যদি এর আগে বাজনৈতিক পরিস্থিতির 
কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় এবং নৃতন করে মনর্থ- 

নৈতিক ও শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয় "তবেই 

ত্বরান্বিত হতে পারে ভারতের আঘিক মুক্তির 
সম্তাবণা । 

উদ্ভিদ ও জীবদেহে সূর্যরশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়া 
প্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত 

দীর্ঘবিস্বৃত যুগ থেকে সুর্যের আলোর উপকারিত। 
আমরা উপলবি করে আসছি । আমরা জানি, 

আলোকহীন বদ্ধঘর রোগের আবাসম্থল। আমরা 

সধের যে বর্ণহীন বা সাদ। আলো দেখি তান 

স্থষ্টি হয়েছে সাতটি বুডীণ রশ্মির সংমিশ্রণে। 

অন্ধকার ঘরের জানালার ছিদ্রপথে ষদি স্যকিরণ 

ঘরের দেয়ালে এসে পড়ে তাহলে একট। সাঁদ। 

আলোর বেখ। দেখতে পাওয়া যাবে । কিন্তু সেই 

আলোর গতিপথে একটি ত্রিশির কাঁচ বাখলে 

তাকে ভেদ করে যে আলো আসবে তা” সাতটি 

বিভিন্ন রঙের আলোয় বিউক্ত হয়ে পাশাপাশি 

সজ্জিত থাকবে। একে বলা হয়__সৌর বর্ণালী 

বা সপ্তরপরন। লাল, কমলা ও গীত রশ্মির 

গতিপথ কম বক্র; কিন্তু নীল, অতিনীল ও বেগুনী 

রশ্মির গতিপথ বেশী বক্র । লাল ও বেগুনী 

আগ্পোর পার্খদেশে আরও ছুটি অদৃশ্য আলোক 

রেখা আছে । এর। যথাক্রমে অতিলাল ও অতি 

বেগ্ুনী। সুর্য রশ্মির পরিদৃশ্মান আলোকের 
তরঙ্গ-ধৈর্ঘ্য ***৩ মিলিমিটার থেকে *০*৭ মিলি- 

মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অদৃশ্য অতি 
বেগুনী আলোর তরঙ্জ-দৈর্ঘ্য ১৩৬ আ্াংষ্রম থেকে 

৪০০০ আযাংটমঞ্চ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বেগ্তনী আলোর 

৯ ১ আ্যাতট্রমস১ মিলিমিটারের ১* লক্ষ 
ভাগের একভাগ । 

সঙ্গে মিশে গেছে । অতিলাল আলোর তবঙ্গ- 

দের্ঘ্য আবার "০০৫ মিলিমিটার পধন্ত বিস্তৃত। 

এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিভিন্ন আলোর ভিতর 
বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রি অন্গঈগনে সুপ্ত শক্তি 

বিদ্যমান । গাছেণ পাতার কোধগুলোর ভিতর 

পত্রহরিৎ নামে এক প্রকার সবুজ পদার্থ থাকে; 
তা কর্যরশ্মির লাল আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ কৰে, 

কাবন ডাইঅক্স।ইড ও জলের পরস্পর ক্রিয়া 

একব। ও শ্বেতসার জাতীয় খাছ্চ তৈরী করে। 

গাঙের কতকগুলো পাতাকে যদি কালো কাগজ 

দিয়ে ঢেকে রাখা যায় তবে কয়েক দিন পরে 

দেখা যাবে যে, মেই পাতাগুলো সাদ ও 

অনেকটা নিজীব হয়ে পড়েছে । কারণ, সবুজ 

পত্রহরিৎ সাদা লু[কোপ্নাষ্টিডে পরিণত হয়েছে-_ 

যার এই খাদ্য তৈরী করবার ক্ষমতা নেই । ম্বেদন- 

কারের ওপর নাকি নীল ও বেগুনী রশ্মির প্রভাব 
বেশী। চবি জাতীয় পদার্থ অতিবেগুনীরশ্ি 

শোষণ করতে পারে । তাছাড়া জীবকোষের নিউ- 

ক্রিয়াসে অবস্থিত নিউক্লিক আ্যাসিডও কিছু 

পরিমাণে এই রশ্মি শোষণ করে। বিভিন্ন তরঙ্গ- 

দৈর্ঘ্যের রশ্মি শোষণের ফলে জীবমেহে ত্বকের 
কোষগুলোর বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘট-- 

যার ফলে প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ এবং প্রাণশক্তি 

যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব+ন্বিত হয়ে থাকে । 



জানুয়ারি, ১৯৫০ ] 

সূর্যের আলোর জীবাণুণাএক ক্ষমতা অসীম। 

অনেক খাবার জিনিসকে রৌজে দেওয়া হয়, জীবাণু 
অঞ্যুবা ছত্রাক ইত্যাদি উত্ভিজ্জাণু নষ্ট করবার জন্যে । 

স্থতির্লাগ!রে? শিশুকেও দিনে অল্পক্ষণের জন্থে 

রৌদ্রে শুইয়ে রাখ! হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে 
রীতিমত স্যস্ীনেরও ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞনীদের 

চেষ্টায় এখন নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, স্থ্ষা- 

লোৌক-নিহিত অতিবেগুনণী আলোর কার্কারিত৷ 

অসীম এর ক্ষেত্রেও নুদূরপ্রপারী | বামু 

মণ্ডলের নিবিড় ধৃম্জাল ও ধুলির আন্তরণ ভেদ 
করে যে আলে পৃথিবীতে নেমে আমে তাতে 

অতিবেগ্ুনী আলোর অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। 
সেলুলোৌজ আাঁসিটেট নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ 

গ্যালভেনাইজড. তাবে প্রস্তুত স্থক্ম জালের সঙ্গে 
দুঢ সংবদ্ধ করে ভিটা-কাঁচ তৈরী হয়। এই কাচের 
ভতব দিয়ে স্ধালোক প্রেরণ করলে অতিবেগুনী 

আলোর শতকরা আশী ভাগই পাওয়া যায়। 

এবং 

পারদ-বাশ্পের বাতি 

বিলাতের কিউ উদ্যানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 

এটু কাচের আবরণের নীচে বীজের অঞ্কুরোদগম 

অত্যপ্ত দ্রুত হয় এবং তিন »গাহের মধ্যেই উত্ভিদ- 

গুলো গা সবুক্গ বর্ণ ধারণ করে এবং পুষ্ট ও বলিষ্ঠ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২৯ 

দেখায়। বিলাতী বেগুণ খুব তাড়াতাড়ি পেকে 

যাঁয়, ইক্ষুও বেশী রসাল ও ত্রুত বুদ্ধি প্রাণ্ত হয়, 

স্তালাড প্রভৃতি শীক-সবজী অতি অল্প সময়েই পুষ্টি 

লাঁভ করে। পারদ-বাম্প স্ভূুত আলোক বা মার্কারী 

ভেপার ল্যাম্প থেকে কৃত্রিম উপায়ে অতিবেগুনী 
আলোক পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে এই বশ্বি 

উত্পাদনের একটি সহজ উপায় দেওয়া গেল। 

বা-দিকের চিত্রের মত কোর্মার্টজ, বা ক্ষটিক-কীচের 
তৈরী একটি ইলেকটি,ক বাল্ব সাধারণ হোল্ডারের 
সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই চলবে। ক হচ্ছে টাংষ্টেন 

ধাতুর তৈরী ছুটা ইলেকট্রোড, যার ভিতর 
দিয়ে বিছ্যাত স্োত গমনাগমন করবে । খ, টাংষ্টেন 

ধাতুরই তৈরী পাতল! তার বা ফিলামেণ্ট। গ 
চিহ্নিত স্থানে বাল্বের ভিতর কয়েকবিন্ধু পারদ 

বুয়েছে। তাদের ভিতপন দিয়ে বিছ্যতআোত সঞ্চালন 

করবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাপ উৎপন্ন হবে সেই তাপ 

পার্দকে বাম্পে পরিণত করবে এবং ক স্থানে একটি 

আর্ক লাইট জলে উঠবে। এই আলোকে অতি- 
বেগুনী আলো যথেই পরিমাণে নিহিত আছে । 

স্থর্যালোক নিঃসৃত অতিবেগ্নী আলোক বা 

কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত এই আলোক কোন 

উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহে প্রয়োগ করাকে বলে- 

ইরেডিয়েসন। উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞানে এই 

আলোক প্রক্ষেপণ প্রণালী এক যুগাস্তর আনয়ন 

করেছে। এই আলোর লবচেয়ে শক্তিশালী রশ্মির 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ আ্যাংস্ম ইউনিট । 

ধান, যব, গম ও তুট্রা প্রভৃতির বীজকে কিছুক্ষণ 
এই আলোতে রাখবার পর রোপণ করলে 

যে গাছ জন্মাবে সেগুলোর প্রাণশক্তি ও ফসল 

উৎপাদ্দিক1 শক্তিও হবে অনেক বেশী। বস্থ্বিজ্ঞান 

মন্দিরের কৃষিক্ষেত্রে এই ইরেডিয়েসন প্রক্রিয়ায় 

( এক্স-বে'র সাহায্যে ) পরীক্ষামূলক পাটচাষ করে 

দেখা গেছে যে, এই প্রণালীতে উৎপাদিত পাট 

গাছের সর্বোচ্চ উচ্চতা হয়েছে ২২ ফুট। ধান ও 

গমের বীজকে এই আলোক সন্ধানে কিছুক্ষণ 



৩* উদ্ধিদ ও জীবদেছে সূর্বরস্মির রাসায়নিক ক্রিয়। 

রাখবার পর ভিট। কাচের তৈরী কাচ-গৃহে সেগুলো 

রোপণ করা উচিত । ছোট ছোট চাবা গাছগুলো 
যে'প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মাবে, তাদের কীচ-গৃহ থেকে 

তুলে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে রোপণ করার পরও সেই 
প্রাণশক্তিই পুষ্পপত্র ও শস্তসম্তারে তাদের সমৃদ্ধ 
করে তুলবে । অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে, অল্প 
আয়াসে বেশী ফসল লাভ করার সম্ভাবনা দেখা 

দেবে। এই আলোকের সংস্পর্শ হয়তো উদ্ভিদ 
দেহের পুষ্টিবিধানকারী হরযোনের কর্মশক্তিকে 

বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অতি অক্লকাল মধ্যেই 
গাছ অতিক্রত বেড়ে ওঠে। 

১৯০৫ সালে অধ্যাপক হলপিন--হাস, মুরগী 

ইত্যাদির ওপর ্ুর্ালোকের উপযোগিতা সম্বন্ধে 

পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯২ সালের পূর্বে এই 

সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মুবগীছানাকে 
১০ থেকে ২ মিনিট পর্যস্ত অতিবেগুনী আলোতে 

রেখে দেখা গেছে যে, তাদের দেহ স্বাভাবিক- 

রূপেই পু্ি ও বৃদ্ধি লাভ করেছে--পায়ের বা 

অস্থির দুর্বলতা৷ দেখা দেয়নি । ভূষির মণ্ডের সঙ্গে 

শতকরা ১ 'ভাগ কডলিভার অয়েল মিশিয়ে 

মুবগী-শাবককে খাইয়েও একই ফল পাওয়া গেছে। 
স্তরাং অতিবেগুনী আলো ও কডলিভার অয়েল--- 

এই উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু জিনিস আছে যা 

মুবগী-শাবকের দেহের কাঠামো বা অস্থিতে ক্যাল- 

সিয়াম ও ফস্ফরাল সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে। 
পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, এই পদার্থটি 

ভিটামিন-ডি। অতিবেগ্তনী আলো! জীবদেহে 

ভিটামিন-ডি তৈরী করবার উপযোগী শক্তি সরববাহ 

করেছে । কোলেষ্টেরল নাকি ভিটামিন-ডি-তে 

রূপান্তরিত হয়। পরীক্ষায় আরও দেখা! গেছে, যে 
সকল অস্তঃসত্বা মুর্গীকে ১০ থেকে ২* মিনিট 

সধালোকে বা অতিবেগুনী আলোতে রাখা হয়েছে, 

তাবাস্্যাদের ঘরে আবঙ্ধ করে বাখা হয়েছে বা 

ভিটামিন-ডি খাওয়ানো হয়নি--তাদের চেয়ে সাড়ে 

তিনগুণ বেশী ডিম পেড়েছে। আবার যে ভিমগুলো 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

এই আলোতে রাখা হয় সেগুলে। নাকি শতকব! 

৭০ ভাগ বেশী শাবক প্রদান করে থাকে । আলোক- 

সলাত ডিমের ভ্রণ বা হলদে অংশ রাসায়নিক 

বিশ্লেষণ করে তাতে সাধারণ ডিমের চেয়ে দ্বিগুণ 

পরিমাণ খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে । এর কারণ 

আর কিছুই নয়, সাধারণ ডিমে ভিটামিন-ডি'র 
পরিষাণ কম থাকায়, ডিমের খোসা থেকে জ্রণে 

উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম পরিচালিত হতে 
পারেনি । দরজা, জানাল! বা ছাদের সাধারণ 

কাচ এই ভিটামিন-ডি হৃট্টিকারী সুর্যালোকের 
অতিবেগ্তনী আলোর গতিপথে বাধার হ্ষ্টি করে 
থাকে। যেসব ঠাঁস-মুবগী ব্যবসায়ীরা প্রায়ই নবজ্জাত 
হাস-মুরগী প্রভৃতির পায়ের দুর্বলতার জন্তে ক্ষতি গ্রস্ত 

হয়ে থাকেন, তারা এই রশ্মি প্রয়োগে লাভবান 
হবেন। এই আলো! ইছুরের ওপর প্রয়োগ করে 
তাদের রিকেট পোগ দূর কর! সম্ভব হয়েছে । 

লগ্ুনের রয়েল জুয়োলজিক্যান সোসাইটির 

পরীক্ষার ফলে দেখাগেছে যে, ভিটা-কাচের ছাদ- 

বিশিষ্ট খাচায় রক্ষিত বানর, সিংহ, সর্প প্রভৃতির 

স্বাস্থ্য ও প্রাণ-শক্তি আশাতীতরূপে উন্নতি লাভ 

করেছে । মানব দেহের ওপরও আজকাল অতি- 

বেগুনী আলোর প্রয়োগ চলেছে । সাধারণ 

স্বাস্থ্যে উন্নতি ছাড়াও কেশহীনতা, অস্থিবিকৃতি, 

নিউমোনিয়া, ক্র, তাণ্ডব রোগ ইত্যাদিতে 

এই রশ্মি ব্যবহীরে যথেষ্ট উপকার পরিলক্ষিত 
হয়েছে । 

মানবদেহে অতিবেগুনী আলো৷ প্রয়োগ । 

নিকেল অক্সাইড মাখানো কাচের ভিতর দিয়ে 

যর্দি অতি বেগুনী আলোকে প্রেরণ কর৷ যায় 

তাহলে নির্গত আলোর রং হবে কালো । একে 

বলা হয়--কালো আলো । এই কালে। আলো 

চিকিৎস৷ বিজ্ঞানের অনেক অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার 

উন্মোচন করে দিয়েছে। ভাইরার বা অতি স্ুম 
জীবাণুর উপর এই আলো নিক্ষেপের ফলে এগুলো! 

প্রতিগ্রভ বা ফ্লুগরেসেন্ট হয়ে পড়ে । তখন এদের 



আসা) ১৯৫৭ ] জ্ঞান -ও বিজ্ঞান খা 

মানবদেহে অতিবেগুনী আলে! প্রয়োগ 

শক্তিশালী অণুবীক্ষণের দৃষ্টির আও্তায় আন] যায়। 
এই কালো আলো! জীবদেহের অদৃশ্য বা আপাত 

অদৃশ্য অঙ্গে নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের 
গ্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে 

ক্ষণস্থায়ী প্রতিপ্রভার স্থষ্টি করে--যার ফলে সেই স্থল 

পরিদৃশ্টমান হয়ে বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দেয়। 

সুর্যের আলোকে যে ফেবল উপকারী শক্তিই 
বর্তমান তা নয়, সাধারণতঃ যে আলোর তরঙজ- 

দৈর্ঘ্য ৩৩০০ আংট্রমের চেয়ে ছোট, জীবদেহে উপর 
তারই অনিষ্টকারী শক্তি দেখ! গেছে । হাইপেরিকাম 

গণভূক্ত এক প্রকার বিষাক্ত গুল্মজাতীয় চিরহরিৎ 
আগাছা_-আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ ও 

ভারতের হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায়। 

এই গাছের পাতা ভক্ষণের পর সুর্যের আলোতে 

বিচরণ করলে গোঁঁমেষাদির শরীরে চম'বোগ 

দেখা দেয়। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এই প্রকার 

গাছে হাইপেরিসিন নামক এক প্রকার পদার্থ 

আছে। এই পদার্থ জস্তর পাকস্থলী থেকে 

প্রথমে রক্তে ও পরে ত্বকের কোষের মধ্যে নীত 

হয়। দেহে রৌদ্র লাগার ফলে রাসায়নিক ক্রিয়া 

স্থুরু হয় এবং চর্সের বিকৃতি ও রোগ সৃষ্টি 

করে। পেইস, ম্যাকিনি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা 

হাইপেবেসিনের শোঁষণ-ব্র্ণালী পরীক্ষা করে 

দেখেছেন যে, উহ! হুর্ষের দৃশ্টমান আলোকের চেয়ে 

অতিবেগুনী বশ্মি অপেক্ষাকৃত কম শোষণ করে 

এবং রক্তের লোহিত কণিকাগুলো৷ এই পদার্থের 

সাহায্যে অতিবেগুনী আলোতে বেশী সাড়া দিয়ে 

ওঠে | দক্ষিণ আফ্রিকার কারু ক্ষেত্রে এক প্রকার 

পশ্ুবোগ দেখা যায়--ওলন্দাজ ভাষায় তার নাম 

দেওয়! হয়েছে--হলদে মোট] মাথা” | এটাও উত্ভিদ 

সংক্রান্ত রোগ--উত্ভিদটির স্থানীয় নাম ভূতের 

কাটা-আমাদের দেশের গোক্ষুর। এই গাছের 

পাতায় আছে পরফিরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ। 

এই পাতা ভক্ষণের পর রৌন্রালোকে ভ্রমণের ফলে 

যে বোগ হয় তাতে রক্তের তরল অংশ হল্দে 

হয়ে যায়? মুখ, কান অস্বাভাবিকরূপে ফুলে ওঠে, 

শিং ঘন লাল বর্ণ দেখায়, কখনও কখনও চক্ষু অন্ধ 

হয়ে যায়। এই রোগে আক্রান্ত পশু উন্মুক্ত প্রান্তরে 



৩২ উত্তিদ্ব ও জীবদেহে বূর্বরশ্থির রাসায়নিক ক্রিয়া 

রৌদ্রের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছুটোছুটি 

করে তারের বেড়ার খুঁটির ধারে ক্ষীণ ছায়ায় 

আশ্রয় লাভের নিক্ষল চেষ্টা করতে থাকে । এশিয়।, 

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বাঁক হুইট নামে 

এক প্রকার উত্ভিদ আছে। খাদ্যশস্য হিসেবে উত্তর 

বঙ্গ ও ভীব্তের অন্যান্ত অনেক স্থানেই এর কিছু 

কিছু চাষ হয়। অধিক পরিমাণে ভক্ষণের ফলে 

সুর্যের আলোক সংস্পর্শে এরও রোগ উৎপাদনের 

্ষমত| দেখা যায়। শুকর, ভেড়া, গরু, ঘোড়া 

গ্রভৃতিরই এই রোগ বেশী হয়। গরুর গায়ে 

আলকাতর! মাখিয়ে দিলে এই বোগ দেখ যায় ন।; 

কিন্ত রৌদ্রে আলকাতর! গলতে আরম্ভ করলে 
সেই তাপ সহা করা সম্ভবপর নয়। 

অতিরিক্ত হূর্যালোক সেবনের ফলে মানব 

দেহেও রোদে-পোড়। নামক চর্মরোগ হয়ে 

থাকে । শোধণ-ব্ণালী থেকে দেখা গেছে যে, 

ত্বকের উপরিস্থ কোষগুলে! সবচেয়ে বেশী পরিমাণ 

২৭৫০--২৮০০ আ্যাংষ্রম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্শি 

শোষণ করে। কোষস্থিত আযামিনো। আসিডের 

কয়েকটি--এই রশ্মি শোষণের ফলে হিষ্টামিন 

জাতীয় এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়ে 

প্যাপিলারী স্তরের সুঙ্ম কোষগুলোতে প্রবেশ করে 

এবং তাদের স্কীতি ঘটায়। এপিঙ্গারের মতে-_ 

প্রত্যক্ষ আলোক-বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমিনে! 

আযামিড হিষ্টিডিন, হিষ্টামিনে পরিণত হর এবং 
তাঁর ফলেই চর্মে লাল লাল দাগ বা ইবিথেম! 

দেখ! দেয়। 

দীর্ঘকাল প্রথর শুর্যালোক সংস্পর্শে কোন কোন 

লোকের স্বস্থ চর্মের বিশেষরূপ পরিবর্তন ঘটে । 

অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তর ভাগ আবিষ্ারে ক্যাপ্টেন 

টার্ট গ্রভৃতি পর্যটকদের দীর্ঘ দিন অন্র্বর ভূমির 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

গ্রচ্ড সুরধতাপে দ্রেহচর্ময বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। 

কাপ্টেন স্টার্ট প্রথম ভ্রমণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, 
পরে দেশে ফিরে চিকিৎসায় ভা হন। বিজ্ঞানী 

রৌফো চর্মের ক্যানসার রোগের পরীন্মীয় দেখেন 

যে, এই প্রকার রোগের সঙ্গে চর্মের অভ্যন্তরের 

কোলেষ্টেরল নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের 

সদ্থন্ধ রয়েছে । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চর্মে এর 

পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বার্গম্যানের মতে এই 

পদার্থটির রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেই নাকি 

এই রোগ হয়ে থাকে । কালো আলোর সাহায্যে 

দেহে এর পরিমাণ নাকি নিধর্রণ করা যায়। 

কতকগুলো আলোকে সাড়াদারক পদার্থের বাইরের 

সংস্পর্শই চর্মের পরিবর্তন সাধন করে। ত্বকের 

কোন স্থান ব্রেড দিয়ে ঘষে তাতে আলোকে 

সাঁড়াদায়ক কোন রঙের দ্রাবণ লেপন করার পর 

সেই দ্রাবণ ত্বকের ভিতরের কনিয়ামের নীচের 

কোষে প্রবেশ করে। ফলে আলোকের সান্নিধ্যে 

সেখানে বিকৃতি বা! চর্মরোগ দেখা দেয়। স্থরাসার 

যোগে ডুমুর পাতার রস বের করে নিয়ে চামড়ার 

উপর লেপন করলে তার আলোকে সাড়া দেবার 

ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের মতে, 

সুর্যের আলোর সংস্পর্শে বসন্ত রোগের ক্ষত 

বৃদ্ধি পায়। এজন্যে রোগীকে ঘরে আবদ্ধ করে 

বাখা দরকার। রোগীর ঘরে লাল আলোর ব্যবস্থা! 

করা প্রয়োজন ; কারণ লাল আলোর আরোগ্যশক্তি 

নাকি বেশী। 

সুর্যের আলো--যা ভগবানের আশীর্বাদের মত 

পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে তার ভিতর নিহিত রয়েছে 

এমন অবৃশ্ত শক্তি-_যা কখনো! অত্যন্ত উপকারী, 
আবার কখনে! অত্যন্ত অন্ুপকারী মৃতিতে উদ্ভিদ 

ও জীবদেহে প্রভাব বিস্তার কবে থাকে । 



ভধরতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন 

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ফাঁসন কলেজ 
ভবনে গত ২ব]। জাহুয়ারি ৫০ থেকে ৮ই জানুয়ারি 
পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন 

অনুষ্ঠান হয়ে গেছে । অধিবেশনের উদ্বোধনে 

পৌরোহিত্য করেন ভারত সবকাবের শিল্প ও সরবরাহ 

বিভাগের মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্ঠামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
মূল মভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্ 

মহলানবীশ । অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি ছিলেন 

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাধ মুকুন্দরাম রাও 

জয়াকর। 

এবারের বিজ্ঞান-কংগ্রেমে পাচ সহম্রাধিক 

ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন । বিশেষ- 

ভাবে আমস্ত্রিত হয়ে মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, 
সুইডেন, ফ্রান্স ও জার্মেনী থেকে বাইশ জন বিখ্যাত 

বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগদান করে অধিবেশনের 

গৌরব বধন করেন। 
আগন্তক বিজ্ঞানীরা গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ 

কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ কবেন। বিশ্ববিশ্তুত 

নোবেল লরিয়েট শ্রীমতী আইরিণ জোলিও-কুরি 

ও ফ্রেডরিক জোলিও-কুরি যথাক্রমে কৃত্রিম-ন্বতঃ- 

দপ্তি এবং পারমাণবিক বলবিদ্ভা স্থন্ধে প্রবন্ধ পাঠ 

করেন। পেনিসিলিন ও উপক্ষার সন্ধে বিবৃতি 

দিয়েছেন ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট 

স্যার রবার্ট রবিনসন। বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্থন্ধে 
আলোচনা করেন অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল। 

প্রোটিন ও কতিপয় সক্রিয় জৈব-পদার্থ বিষমূক অপনু 

একটি পা্তত্যপূর্ণ প্রবন্ধও তিনি পাঠ করেন। 

রাশিয়ার বিখ্যাত জৈব-বাসায়নিক অধ্যাপক ইঙ্গল্- 
হার্ট আধুনিক জৈব-রসায়নের উপর আলোকপাত 

কঠ্রেন। সাবানের গঠন সম্পর্কে বলেন মাঞ্িণ 

বিজ্ঞানী, অধ্যাপক জে, ডার্রউ ম্যাকৃবেন | 

অধিবেশনে কয়েকটি গিনেমা-ফিল্মও প্রদর্শিত 

হয়েছিল। তন্মধ্যে আযটমিক ফিজিক্স ও “সিদ্ধি, 

ফার্টিলাইজার ফাকটরী”র নাম উল্লেখযোগ্য । ভারতের 

সমীজকল্যাণে ইঞ্রিনিয়ারিং সম্পর্কিত একটি বিশেষ 

বৈঠকেনও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অধিকস্ত একটি 

প্রদর্শনীও খোল] হয়েছিল। 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন 

আগামী ১৯৫১ সালে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে 

অনুষ্ঠিত হবে। খ্যাতনামা! পদার্থবিদ ডাঃ জে, 

এইচ, ভাব! সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন । ভারতীয় 

বিজ্ঞান কংগ্রেন এসোসিয়েশনের জেনারেল কমিটির 
সভায় এ-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । ডাঃ পি, মুখাজি 

ও অধ্যাপক সঞ্জীব রাও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 

সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন । 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইতিহাস 
পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে বিজ্ঞান আলোচনার 

এই ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। আঙ্গ থেকে 

৩৭ বৎসর পূর্বে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় 
শাখার নির্জনকক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 

প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানের সাধনায় 

ভারতীয়গণ আত্মনিয়োগ করলে তাঁরা যে ইউ- 

রোপের বিজ্ঞানীদের পশ্চাতে পড়ে থাকবেন না, এ 

কথা আচাধ জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র সে সময়ে 

গ্রমাণ করেছিলেন । ডাঁঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক 

সতোন্দ্রনাথ বস্থ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তখনও ছাত্র। 

রয়্যাল এশিয়াটিক সৌসাইটির বঙ্গীয় শাখার প্রথম 

অধিবেশনের উদ্যোক্তাগণের বৈজ্ঞানিক চিন্তীধারা 

ও ভাববিনিময়ের জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 

স্থাপনের স্বপ্ন যে উত্তরকালে চরম সফলতায় 

বূপাঠিত হয়ে উঠবে একথা কেউ কল্পনাও করতে 

পারেনি। 



৩৪ বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন 

অষ্টাদশ শতকের শেষাধেপলাশীর আম্রকাননে 

বাংলার স্বাধীনতা-সুর্য অন্তমিত হলে আমাদের 

শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সমাজজীবনে এক বিরাট 

আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ কতৃক মানীত 

পাশ্চাতা নব ভাব্ধারার সঙ্গে পর্চিচয় ও যোগস্থত্র 

স্থাপনে প্রথম ব্রতী হয়েছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষাত্রতী 
বিজ্ঞাণী ও খ্রীষ্টান পাত্রীরা। আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের গোঁড়াপত্তনে কেবী, মাঁশম্যান প্রভৃতির 

নাম উল্লেখযোগ্য । তেমনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রে- 

সের প্রতিষ্ঠায় রয়েছেন দু'জন ইংরেজ রাসাঁয়নিক-- 

অধ্যাপক পি, এস, ম্যাকমোহন ও অধ্যাপক জি, এল, 

সি, মেনসন | অধ্যাপক ম্যাকমোহন ছিলেন লক্ষ 

-এর ক্যানিং কলেজের বসায়নের অধাপক। অপর 

অধ্যাপক সি, মেন্সন ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী 

কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক । বিজ্ঞানের 

প্রতি জনসাধারণের শদাসীন্য, সরকারের বিমুখতা, 

বিজ্ঞান-সাধনায় অর্থাভাৰ প্রভৃতি দেখে তারা 
একান্ত ব্যথিত হন। 

শনের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়ে তোলার 

জন্তে ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিকট প্রস্তাবনা 

দেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীর তাঁদের আবেদনে 

সাড়া দিলেও অনেকে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ 

প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধি- 

বেশন সম্পর্কে বিবেচনা ও ব্যবস্থা করবার জন্যে 

১৭ জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিয়ে ১৯১১ সালে একটি 

কমিটি গঠিত হয়। সেই বৎসর কবিটির এক 
মিটিং-এ প্রতি বৎস কলকাতায় বাঁধিক 

অধিবেশনের আয়োজনের ভার রয়্যাল এশিয়াটিক 

সোনাইটির বঙ্গীয় শাখার হস্তে অর্পণের সিদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি সানন্দে এ 
দারিত্ব গ্রহণ কবেন। ১৯১৪ সালে কলকাতায় 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি 

নির্বাচিত হন--শ্যার আশুতোষ । মুল অধিবেশনকে 

রলায়ন, পদার্থবিচ্যা, প্রাণিতত্ব,র উত্ভিদবিগ্যা ও 

জাতিতত্ব এই পাচটি শাখায় বিভক্ত কর! হয়। 

বুটিশ বিজ্ঞান এসোসিয়ে - 

[ ৩য় ব্ধ, ১ম সহ্য 

প্রতিবছর রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির 
বঙ্গীয় শাখার তত্বাবধানে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাধিক 
অধধবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত 

হলেও অন্যান্য প্রদেশের সহযোগিতা ও সাহাধ্য 

লাভের উদ্দেশ্টে বিভিন্ন প্রদেশে অধিবেশন অন্ু- 
ঈানের নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। 

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিচালনা 

করত রপ্রবাল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 

এখন প্রেসিডেন্পী কলেজের ষ্ট্যাটি্টিক্যাল লেবরে- 

টরীতে (কলকাতা) বিজ্ঞান কংগ্রেসের অফিস 

অবস্থিত। বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার । 

বর্তমানে মূল অধিবেশনকে গণিত, সংখ্যাতত্ব, 

পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি তেরটি শাখায় ভাগ কর! 

হয়েছে। 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পূর্বব্ভা 
অধিবেশনের স্থান, তারিখ ও সভাপতিবৃন্দ 

১৯১৪ স্যার আশুতোধ কলকাতা 

১৯১৫ সার্জেন জেনারেল ব্যানারম্যান মাদ্রাজ 

১৯১৬ স্যার এস জি বারার্ড লক্ষ 

১৯১৭ স্যার আলফ্রেড গিবস্ বোর্ণ ব্যাঙ্গালোর 

১৯১৮ স্যার জি টি ওয়াকার লক্ষ 
১৯১৯ স্যার লিওন।ড রোজা বোম্বাই 

১৯২০ স্যার গ্রফুল্লচন্দ্ নাগপুর 

১৯২১ শ্যার রাজেন্দ্র মুখাজি কলকাতা 

১৯২২ শ্যান চার্লস এস মিউলসিস ঘাত্রীজ 
১৯২৩ স্যার এম বিশ্বেশ্বগায়া লঙ্কৌ 

১৯২৪ ডাঃ টমাস নেলসন আনানডেল ব্যাঙ্গালোর 

১৯২৫ স্যার এম ও ফরষ্টার বার!ণসী 

১৯২৬ স্যার আলবার্ট হাওয়।ঙ . বোস্বাই 

১৯২৭ স্যার জগর্দীশচন্দ্ লাহোর 

১৯২৮ ডাঃ জে এল সিমেনলন কলকাতা 

১৯২৯ স্যার সিভি বামন মাদ্রাজ 

১৯৩০ স্যার রিচার্ড ক্রিষ্টোফাস এলাহাবাদ 

১৯৩১ লেঃ কঃ আর বি সেমুর সেওয়েল নাগপুর 

১৯৩২ অধ্যাপক এস আর কাশ্ঠপ ব্যাঙ্গালোর 



জাঙ্গয়ারি, ১৯৫০ 

১৯৩৩ স্যার লুইসলে খারমোর পাটন। 
১৯৩৪ ডাঃ মেঘনাদ সাহ। বোম্বাই 

১৯৩৫ ডাঃ জে এইচ হাটন কলকাতা 

১৯৩৬ স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী ইন্দোর 

১৯৩৭ রাওবাহাছুর টি এস বেঙ্কটাকেন হায়দরাবাদ 

১৯৩৮ বূজত-জয়ন্তী উত্সব 

স্তার জেমস জিন্স কলকাতা 

১৯৩৭ স্যার জানচন্দ্র ঘোষ লাহোন 

১৯৪০ অধ্যাপক বীরবল সাহনী মাদ্রাজ 

১৯৪১ স্যার আর্দেপীর দালাল বারাণসী 

১৯-২ মিঃ ডি এম ওয়াদিয়! বরোঁদ। 

১৯৪৩ মিঃ ভি এন ওয়াদিয়া কলকাতা 

১৯৪৪ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু দিল্লী 

১৯৪৫ স্যার শাস্তিম্বর্ূপ ভাটনগর নাগপুর 

১৯৪৬ অধ্যাপক আফজল হোসেন ব্যাঙ্গালোর 

১৯3৭ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লী 

১৯৪৮ কর্ণেল স্যার আর এন চোপবা পাটন। 

১৯৪৯ ডাঃ স্যার কে এস কষ্ণাণ এলাহাবাদ 

মূল সভাপতি ঃ প্রশান্তচন্দ মহলানবীশ 
প্রথ্যাত সংখ্যাতত্ববিদ অধ্যাপক প্রশান্তচন্্র 

মহলানবীশ ১৮৯৩ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রণ 

করেন। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 

তিনি পদার্থবিদ্যা অনীসসহ কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠা- 

লয়ের বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। অতঙ্ঃপর 

তিনি কেন্বিজ বিশ্ববিদ্ভালরে ভর্তি হন। ১৯১৪ 
সালে সেখান থেকে অঙ্ক শাস্ত্রের ট্রাইপস ( প্রথম 

ভাগ ) ও ১৯১৫ সালে পধার্থ-বিজ্ঞানের ট্রাইপস 

( দ্বিতীয়ভাগ ) পরীক্ষার সসন্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কিংস 

কলেজ থেকে সিনিয়র রিসাচ স্কলারশিপ, লাভ 

করেন। ১৯১৫ সালে তিনি খখদেশে প্রত্যাবতন 

করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিগ্ভার প্রধান 

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ কুড়ি বসর তিনি এই 

পর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিছুকাল কলেজের 
অধ্যক্ষের কাজ করৈন ( ১৯৪৫--৪৮)। কলকাতার 

আবহাওয়াতত্ব বিভাগের তিনি মিটি৪রোলোজিষ্ট 

জান ও বজ্চান ৩৫ 

ছিলেন (১৯২২-২৬)। ০৯৪১ সালে কলকাতা 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে সংখ্যাতত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে 

তিনি উক্ত বিভাগের প্রধানরূপে নিযুক্ত হন এবং 

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই আসনে সমাসীন ছিলেন । 
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১৯৪৫ সালে তিনি লগ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিএ 

সম চপ ও কত চস” চা কলস 

সদন্ত নির্বাচিত হন। ১৭৯৪৫ সালে অক্সফোর্ড 

ইউনি ভারসিটি থেকে খয়েলডন মেডেল এবং গ্রাইজ 

লাভ করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান 

প্রতিষ্ঠান খ্বাপনের প্রারপ্ত থেকে আজীবন সদস্য 

রয়েছেন এছাঁড়। তিনি ইত্ডিয়ান আকাডেমা 

অফ সায়েন্স, রয়্যাপ ষ্র্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি, 

লগ্ন প্রভৃতির সদস্য । 

১৯৩১ সালে ইগ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিকাঁল ইনষ্রিটিউট 

প্রতিষ্ঠিত হওগা অবধি তিনি উহার অবৈতনিক 

সম্পাদকের কাধে নিযুক্ত আছেন । সংখ্যাতত্ব সম্পিত 

সংখ্যা” নামক যে ভারতীর পত্রিকা! ১৯৩৩ সালে 

প্রকাশিত হয়, তিনি তারও সম্পাদক । ১৯৪৭ সাল 

থেকে তিনি আন্তর্জাতিক সংখ্/াতত্ব প্রতিষ্ঠানের 

প্রেসিডেটে ও আন্তর্জাতিক বাইওমেটিক 

সোসাইটি স্থাপিত হবার পর ভাইস-প্রেসিডেন্টে র 

কাষে নিযুক্ত আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 

১৯২৫ মালের অধিবেশনে নৃতত্ব-বিভাগ্রের এবং 



৩৬ : বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন 

১৯৪২ সালের গণিত ও সংখ্যাতত্ব বিভাগের সভা- 

পতিত্ব করেছিলেন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী 

প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি মূল সম্পাদকের পদে 
নিযুক্ত হন (১৯২১--৩১)। ইতিপূর্বে ভারতীয় 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের ( ১৯৪৫--'৮) সম্মেলনের মূল 

সম্পাদক ছিলেন। 

বর্তমানে অধ্যাপক মহলানবীশ ভারত সরকারের 

দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এখন তিনি 

ভারতীয় মন্ত্রীসভার সংখ্যাতাত্বিক পবামশদাত ও 

জাতীয় আয় কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত 

কর'ছন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনের 

কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন । দেশী, 

বিদেশী নানা বৈজ্ঞানিক পরিষদের সদশ্য এবং 

ংখ্যাতাত্বিকরূপে তার নাম বহুবিস্তিত। আস্ত- 

তিক সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিণিদি দলের নেতা 

হিসেবে বহুস্থানে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন । কাধ- 

ব্পছেশে তিনি ব্যাপকভাবে বিদেশ পরিশ্রমণ 

করেছেন। 

অধ্যাপক মহলানবীশ সংখ্যা-তন্ব সম্বন্ধীয় ১৩০টি 

গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এততভিত্ 

ইংরেজী ও মাতৃভাষায় বহু তথখ্যপূণ প্রবন্ধ ও 

রূচন] করেছেন । 

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল 

সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন-_-“জাতীয় 

পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী 
ব্যক্তিদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হবে। তারা 

তাদের চিন্ত|! ও গব্ষেণার সাহায্যে বাধাবিপত্তি দূর 
করবেন এবং নতুন ন্তুন সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন 

করবেন। এসব কাজেক় জন্যে সংখ্যাতত্বধিদ্দের 

সাহাঁধ্য অপরিহার্য ।” 

গণিত শাখার সভাপতি £ 

ডক্টর নলিনী মোহন বনু 
অধ্যাপক বন্থ উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত রংপুর 

জেলার গাইবীধায় বাল্যশিক্ষ। প্রাপ্ত হন। ১৯১২ 

সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে গণিতে অনাসগহ 

[ ৩ বধ, ১ম সংখ্যা 

বি, এস-সি এব প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৪ 

সালে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 

ফলিত গণিতে এম, এস-সি পাশ ক্ষরেন। 

১৯১৬ সা 

গণিত বিভাগে উপান্্যাক্মকূপে যোগদান করেন। 

পাচ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ফলিত গণিত 

বিভাগের প্রীভার নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ সালে 

তিনি-উত্ত বিভাগেব প্রধান নীডারের পদে উন্নীত 

হন। র 

১৯২৩ সালে 092 006 13016090001 0£ 
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50100 10701910075 10 (10০ 10510810105 ০01 

78100165 92190 10105 শীষক গবেষণামূলক 

প্রবন্ধ লিখে তিনি কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভি, 

এস-সি হন। উচ্চতর গবেদণার কার্ধে জার্সেনীর 

গটিত্দেন বিশ্ববি্ালয়ে ধান এবং এই সময় 
তিনি বাঁলিন, প্যারি, ক্যান্বিজ ও এডিনবরা 
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করেন ( ১৯২৮-৩০ )। 
১৯৩১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত 

গণিতে প্রধান অধ্যাপক নিষুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে 
উক্ত পদ ত্যাগ করে আলিগড় বিশ্ববিদ্ঠালয়ে গণিত 

বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন। 



জানুয়ারি, ১৯৫০ ] 

অধ্যাপক বন্থর বৈজ্ঞানিক অবদান গুলে! প্রধানতঃ 

ফলিত গণিত, স্থিতিস্থাপকতা৷ ও গতিধর্ম বিষয়ক । 

গণিভ্ত শাখার অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে 

তিনি, গণিত চর্চায় নবধারা! প্রবর্তনের অনুরোধ 

জানান। ভারতীয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 

গণিত অধ্যয়ন সম্পর্কে গবেষণাকল্পে তিনি অবিলম্বে 

স্পেশ্টাল কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেন । 

সংখ্যাতস্ব শাখার সম্ভাপতি £ 
ডক্টর পি, ভি, স্তুখাজ্ে 

১৯১১ সালের ২৭শে জুলাই ভাঃ সুথাত্তে 
জন্মগ্রহণ করেন। পুণায় বাণ্যশিক্ষা এবং 

১৯৩২ সালে তিনি বোগ্বাই বিশ্ববিভ্য।লয় থেকে 

বি,এস-সি ভিগ্রী লাভ করেন। পরে ১৯৩৩ সাঁলে 

তিনি লণ্ডন বিশ্ববিগ্ভাল কলেজে যোগদান করে 

সেখানে অধ্যাপক ই, এস, পিয়ার্সন ও জে, নেম্যানের 
অধীনে গবেষণা কর্ধেন এবং ১৯৩৫ সালে সংখ্যাতত্ে 

পি, এইচ-ভি উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৯৩৫ সালে ইংলগ্ডের রদামষ্টেড কৃষিগবেষণী- 

ছি এ 
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গারে গবেষণা চর করেন। অতঃপর তিনি 

অধ্যাপক আর, এ, ফিশারের পরিচালনায় 

লগ্ডনের গার্টন লেববেটরীতে গবেষণায় রত হন। 

উ্ভান ও বিজ্ঞান ৩৭ 

লগ্ুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি'ডি, এস-সি ডিগ্রি 

অর্জন করেন। 

১৯৩৬ সালে ভাবতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি 

কানপুরের হপ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব স্থগার 
টেকনলজি'তে সংখ্যাতাত্বিক ,নিযুক্ত হন। 
তঃপর ১৯৩৮ সালে ভারত সরকারের অর্থ £নতিক 

পরামর্শদাতার সংখ্যাতাত্বিকের পদে তাকে নিয়োগ 
করা হয়। কিন্তু তিনি এই পদ ত্যাগ করে 

কলকাতায় 'অল ই্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন 
আগ পাবলিক হেলথ-এর সংখ্যাতত্বের সহকারী 

অব্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 

১৯৪০ সালে ডাঃ স্থখাত্মে ভারতীয় কুষি গণ্ষেণ 
পরিষদে সংখ্যাতাত্রিকরূপে যোগদান করেন এবং 

১৯৪৫ সালে পরিষদের সংখ্যাতান্বিক পৰামর্শদাত। 

নিযুক্ত হন। পোষ্ট-গ্রাজ্য়েট ছাত্রদের উচ্চতর 
গবেষণার জন্তে তিনি একটি লেবরেটবি স্থাপন 

করেছেন। তিনি ভারতীয় "ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট 
অব সায়েন্স এবং ব্যাঙ্খালোরের “ইডিয়ান আযাকা- 
ডেমী অব সায়েন্স'র সদস্) | জার্ণাল অব দি ইগ্ডিয়ান 
সোসাইটি অব এগ্রিকালচার্যাল ষ্ট্যাটিসষ্টিকস, 
পত্রিকার সম্পাদক এবং প্ছুড আাগ্ড এগ্রিকাল- 
চার্যাল অর্গ্যানিজেশনের সংখ্যাতাত্বিক স্বামী 
পরামর্শদীত] কমিটির তিনি সহ-সভাপতি । 

১৯৪৭ সালে ওয়াশিংটনে সংখ্যাতত্ব সম্পকে 
যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি 
ভারতীন্ন প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। 

১৯৪৮ সালে দিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংখ্যা- 
তাত্বিক সন্মেননে ভারতের প্রতিনিধিমগুলীএ 
নেতৃত্ব কবেন। 

১৯৫০ সালের জন্যে ডা: স্ুখাত্সে আমেরিকার 
আইওয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপকের পর্দে 
নিযুক্ত হয়েছেন। 

পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি : 
ডক্টর আর, এন, ঘোষ . 

ডাঃ আর, এন, ঘোষ ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ 



৬৮ বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন 

করেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী | তিনি এলাহাবাদ 
ইউইং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ.থেকে বি, এস-সি ডিগ্রি 

ও আগ্রার মুর কলেজ থেকে এম, এস-সি ডিগ্রি 

লাভ করেন। এই সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাং পি 
এইচ, এডওয়ার্এর প্রভাবে তিনি পদার্থবিষ্ভার 
শব্ববিজ্ঞান শাখার প্রতি সবিশেষ আকন হন। 

উচ্চতর গবেষণার জন্যে তিনি কলকাতায় এসে 

অধ্যাপক সি, ভি, বামনের অধীনে 'ইগ্ডিয়ান 

এসোসিয়েশন ফর কাঁলটিভেশন অব সায়েন্স 

প্রতিষ্ঠানে গবেষণা স্থুক করেন। ডাঃ রামন তাকে 
'নাউণ্ড ফটোগ্রাফিঃ সম্পকীয় টেকনিক শিক্ষা দেন। 

এই সময় তিনি “ডিমনেষ্রেটার হিসেবে মূর 
কলেজে চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি 

গবেষণার কার্ধ পরিত্যাগ না করে ভাঃ পামনের 

সঙ্গে সংযোগ রক্ষা কবেন। 

ডাঃ ঘোষ এই সময় “সাউও আযাবসর্প শন, 

সম্পর্কে গব্ষেণা করেন। এই বিষয়ে তিনি ডাঃ 

মেঘনাদ দাহার নিকট থেকে বিশেষ উত্সাহ 

এবং সাহাষ্য লাভ করেন। :৯২৬ সালে এলাহাবাদ 

বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ডি, এদ-সি উপাধি প্রাপ্ত হন। 

মেই সময় তিনি ভারতের শ্তাশলাল ইনগ্রিটিউট 

[ ৩য় ব্ষ ১ম সংখা! 

অব 'সায়েন্দ ও আমেরিকার আযাকস্টিক্যাল 

সোসাইটির সদশ্ত নির্বাচিত হন। তিনি আণবিক 

পদার্থবিচ্যা বিষয়ক গব্ষণাও করেছেন । বর্তমানে 

ডা; ঘোষ এলাহাবাদ বিশ্ববিভ্ালয়ের সঙ্গে যুক্ত 

আছেন। | 
রসায়ন শাখার সভাপতি £ 

ডক্টর জে, কে, চৌধুরী 
সালে নোয়াখালি জেলার অশ্তগত 

লামচরে বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে জন্ম গ্রহণ 

১৮৭২ 

করেন। বহরমপুবের কঞ্ণচনাথ কলেজ ও কলকাত। 

প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৪৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল 

পর্যন্ত শিক্মালাভ করেন। তিনি কিছুকাল আনামের 

ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর টীফ কেমিষ্টের কাজ 

করে ১৯২১ সালে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দোষ্তে বাণিন 

যাত্সা করেন। সেখানে কাইজার উইলহেল্ম্ 

ইনষ্টিটিউটে ডাঃ আর, ও, হেরক্গগের অধীনে 

গব্ষেণ! করে ১৯২৪ সালে বাপিন বিশ্ববিষ্য(লয়ের 

ডি-ফিল ডিগ্রি অর্জণ করেন। বালিনের শিক্ষা 

সমাঞ্চির পর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার পরিদর্শর্ন করেন। * 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ডাঃ চৌধুরী ১৯২৫ সালে 



জানুয়ারি, ১৯৫৯ ] 

ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রীভার নিযুক্ত 

হন। অত:পর ডাঃ জে, সি, ঘোষ রসায়ন বিভাগের 

প্রধান অধ্যাপকের স্পদ ত্যাগ করার পর তিনি উক্ত 

পদে উন্নীত হন। ইহার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় কাধনির্বাহক 

সমিতির সদস্ত নির্বাচিত হন। 

১৯৪৭ সালে ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসএ 

গ্রহণ করেন। বর্তমানে ভিনি বোস ইনষ্টিটিউটে এ 

রসায়ন বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত আছেন। 

ড|;' চৌধুরী কিউয়়েল রিসার্চ কষিটি ও বিভিন্ন 
শিল্প বিজ্ঞান কমিটির সধশ্য | 

ডাঃ চৌধুরী তার অভিভাষণে বলেন, আবর্জনা 
ভিসেবে যে সকল জিন্স পরিত্যক্ত হচ্ছে, সেগুলো 

থেকে সালফার, বিভিন্ন রপায়নিক দ্রবা, ধাতু, সান, 

গৃভ নির্মাণের মমলা উদ্ধার করে শিল্প প্রসারে 
প্রয়োগ করা যেতে পারে । আবর্জনা স্ত,পে থেকে 

সম্পন আহরণের জন্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেত্রিকার 
আদর্শে একটি সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হলে এন 
সমন্যার সমাধান হতে পারে। 

ভূতন্ব শাখার সম্ভীপতি £ মি: জে, কোট্স্ 
মিঃ জে, কোট্স্ ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 

ব্রিলের ক্লিফটন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। 

এই সময় তিনি গণিতণাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ 

করেন। অতঃপর রয়্যাল স্থল অব মাইন্স নামক 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৈল শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ 
করে ১৯২৩ সালে “আযসোসিয়েটশিপ" ডিপ্লোমা 

গ্রাঞ্ হন। 

১৯২৩ সালে তিনি বর্ম অয়েল কোম্পানীর 

ভূতত্ব বিভাগে যোগদান করেন। এখনও তিনি 
এই কোম্পানীর চাকুবীতে নিখোজিত আছেন। 

মিঃ কোট্স্ ছ'মাসের জন্তে ভারতে “সেডিম্ণ্টে।রী 
পেট্রোলজী” সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করেন। 

১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি তৈল নিষ্কাশন 

ও উত্তোলন কেন্দ্রের উন্নয়ন কার্ধে ব্যাপৃূত ছিলেন। 
১৯৪২ সালে জাপানীবা বম্ণর তৈল কেন্দ্র ধ্বংস 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান য্র 

করায় তিনি ভারতে আসেন এবং সেই থেকে 

উক্ত কোম্পানীর প্রধান ভূতত্ববিদের কাঁজ করছেন। 

খনিজ্জ তৈলের ভূ-স্তর নন্বন্ধীয় তার গবেষণ। স্বংদশে 
ও বিদেশে সমাদৃত । 

মি; কোট্স্ ভারতের ন্টাশনাল ইনট্িটিউট 
অব সায়েন্স, লগ্ুনের জিওলজিক্যাল সোসাইটি, 
ইনষ্টিটিউট অব পেঞ্&োলিয়ম প্রভৃতি দেশীয় 
ও বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের সদন্য মনোনীত হয়েছেন। 

উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি £ 
ডক্টর পি, মাহেশ্বরী 

ডাঃ পি, মাহেশ্বরী ১৯০৪ সালে রাজপুতনার 

অন্তর্গত জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ১৯২৫ সালে বি, 

এস-সি এবং ১৯২৭ সালে এম, এস-সি ডিগ্রি লাভ 

করেন। এ বিশ্ববিষ্ভালয়ে গবেষণা করে ১৯৩১ সালে 

ডি, এস-সি উপাধি প্রাপ্ত হন। কিছুকাল আগ্রা 
কলেজ ( ১৯৩০-৩৭ ) ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 

( ১৯৩৭-৩৯ ) অধ্যাপন! করবার পর ১৯৩৯ সালে 

তিনি ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উদ্ভিদবিষ্ঞা বিভাগের 

বীডার ও জীববিগ্তা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 

নিযুক্ত হন। গত বৎসর দিল্লী বিশ্ববিষ্ভালয়ের 



৪০ বিজ্ঞান কংগ্রেলের অধিবেশন 

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান 

করেছেন। 
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১৯৩৪ সালে তিনি ইঙিয়ান আযাকাডেমী অব 

সায়েন্সেস ও ১৯৩৫ সালে ন্যাশনাল ইনট্রিটিউট 

অব সায়েন্দেস-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ 

সালে তিনি মাকিন উদ্ভিদবিষ্ঠা সমিতির সদস্য ও 

মাঁকিন আযাকাডেমী অব আটস আযাণ্ড সায়েন্সেস 

এর সন্ত পদে বৃত হন। বর্তমান বৎসর ই্টকহলমে 

যে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ্বিচ্যা কংগ্রেন অনুষ্ঠিত 

হবে তিনি তার একজন সহ-সভাপতি মনোনীত 

হয়েছেন। প্ল্যাপ্ট এমত্রিয়লজি অব দি ইণ্টার- 
ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব বাইওলজিক্যাল সায়েন্সেস, 

বিভাগেরও চেয়ারম্যান নিধাঁচিত হয়েছেন। তিনি 

ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক পরিভ্রমণ 

কবেছেন। 

প্রণিবিজ্ঞান ও কীটতন্ব শাখার সভাপতি £ 
ডক্টর বি, লি, বস্থু 

ডাঃ বি, সি, বনু হুগলী জেলার প্রতাপনগরে 

জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেকেন্দরপুর 

সুদ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৯২১ সালে বি, এস-সি ডিগ্রি এবং ১৯২৩ সালে 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। 

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিজঞান, 

বিষয়ে এম, এস-সি ডিগ্রি লাঁভ করেন ১৯৩৫ 

সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্ালয়* থেকে 'প্রোটো 

জুগলজি' এবং মেডিক্যাল এণ্টোমোলজি বিষয়ে 

ডিগ্রি অর্জন করেন। 
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১৯২৪ সালে তিনি স্বর্গত ডাঃ সি, এ, বেপ্টলির 

ম্যালেরিয়া রিসার্চ লেবরেটরীতে যোগদান 

করেন এবং ম্যালেিয়। সম্পর্কে সবিশেষ শিক্ষালাভ 
করেন। বাংলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ, 

ট্রপিকঠাল স্কুল অব মেডিসিন ও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত 

নানা বিভাগে কীটাণুবিদের কাজ করেন। কর্ণেল 

নোয়েলস, কর্ণেল আকটন, স্যার আর, এন, 

চোপরা, ডাঃ প্রিক্ল্যাণ্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্মাদের 

সঙ্গে তীর কাজ করার সৌভাগ্য হয়। গত ১৯৪১ 

সাল থেকে তিনি ইজ্জতনগরে ভারত সরকারের পণ্ড 

চিকিৎসা গব্ষেণ। প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ অফিসারের 

কাজ করছেন। ভেষঙ, জনস্বাস্থ্য ও পশুন্বাস্থ্য বিষয়ে 

তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাছাড়া 

বিভিন্ন গব্ষণাগারের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট আছেন। 

নৃতত্ব ও পুরাতস্ব শাখার সন্ভাপতি £ 

ডক্টর সি, ভন ফুরার হাছিমেনভরফর্ণ ' 
ডাঃ ক্রিষ্টোভ ভন ফুরার হাইমেনডফ ১৯০১ 



জাঝুয়ারি। ১৯৫] 

সালে ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিয়েন। 

বিশ্ববিষ্তায় ও 'লগুন স্কুল অব ইকনমিক্স আও 

পলিটিক্যাল সাচ্সরন্স'-এ হৃতত্ব ও প্রাক-ইতিহাস 

সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভিয়েনা বিশ্ব- 

বিছ্'লয়ের নৃতত্ব বিভাগের উপাচার্য হিসেবে 
তার বৈজ্ঞানিক জীবনের সুত্রপাত হয়। 

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যস্ত তিনি 

রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি পেয়ে নাগাপর্বত ও 

সাদিয়! সীমাস্ত অঞ্চলে নৃতত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় 

বাাপূুত থাকেন । ১৯৩৯ সালে পুনরায় হায়দরাবাদ 

রাজ্যের আদিবাসীদিগের সম্পর্কে নৃতাত্বিক 

গব্ষেণ! করবার জন্তে পুনরায় এদেশে আসেন। 

১৯৪৪ সাল পর্যস্ত তিনি এই কাধে রত থাকেন। 

অতঃপর তিনি ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের 

অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। বালীপাড়া সীমাস্ত 

অঞ্চলে নৃতাত্বিক গবেষণার ভার তাঁর উপর অপিত 

হয়। এই সময় তিনি ভারত-তিব্বত সীমান্তে 
বনু ভৌগলিক অভিযান পরিচালনা করেন। 

১৯৪৫ সালে হায়দরাবাদে প্রত্যাবর্তন করে 

তথাকার আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণী বিভাগের 

পরামর্শদাতা ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্ালয়ে নৃতত্ব 

বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি দেশীয় বাজোর 

জান ও বিজ্ঞান ৪১ 

সামাজিক সেবা বিভাগের প্রধান কম'কর্তার পদ 

গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি হায়দরাবাদ সরকারের 

আদিবাসী সন্ন্ধে পরামর্শদাত। এবং লগুন বিশ্ব 

বিগ্ভালয়ের অধ।াপক। ডাঃ ফুরার বলেন, নৃতদ্ব 

কেবল মাত্র আদিম প্রকৃতির সমাজের পক্ষেই উপ- 

যোগী নয়-ইহা অতি-আধুনিক সমাজের বন 
সমস্য] সমাধানেরও ক্ষমতা] রাখে । 

ভেষজ ও পশু চিকিসা শাখার সভাপতি : 
ডা: এম, ভি, রাধাকৃফণ রাও 

১৯০৩ সালে ভাঃং.রাধাকষ্জ রাও অন্ধ, প্রদেশের 

গুণ্ট,র জেলায় জন্মগ্রহণ, করেন। তেনালি ও 

অন্ধ, ক্রিশ্চিয়ান কলেজে প্রাথমিক শিক্ষার পর 

ভিজাগাপত্তম মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের 

সঙ্গে এম-বি ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি 

শিশুদের যকৃত সংক্রান্ত রোগ বিষয়ে গবেষণা 

করেন | বোশ্বাইয়ে লেভী টাঁট1 মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের 

পম স্পা শা সদ শালা সপ সপ সপ সপ 

গবেষণাগারে রিসার্চ স্কলার হিসেবে কাজ করার 

সময় অন্ধ, বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে পি, এইচ-ভি উপাধি 
প্রাপ্ত হন। 

ডাঃ বাও কুরে নিউটি.শন রিলার্চ লেবরেটরীতে 



৪২ বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন 

সাত বৎসরের জন্যে মানব দেহের পুষি সম্পর্কে 

গবেষণা করেন। 

১৯৪৭ সালের গ্রেট ব্রিটেনের মেডিক্যাল 

রিসাঁচ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ভাঃ রাও লগুন গমন 

করেন এবং সেখানে ইউনিভারসিটি কলেজ 
হসপিটাল মেডিকণাল স্কুলে যকৃতের রোগ সম্পকে 

গবেষণা করেন । বোম্বাই এবং ভারত সরকারের 

পক্ষে মানব দেহের পুষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বেজ্ঞানিক 

প্রণালীর অবগতির জন্যে তিনি ইউরোপ, 

আমেরিকা ও অষ্্রেলিয়ার বিভিন্ন পুষ্টিকেন্দ্র 
পরিদর্শন করেন । 

১৯৪৮ সালের মে মাঁসে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 
ইপ্টারন্যাশনাল কংগ্রেসেস অন্ ট্রপিকাল মেডিসিন 
আযাগু ম্যালেরিয়াঁএর অধিবেশনে ভারতের 'প্রতি- 

নিধিত্ব করেন্। 

বর্তমানে ডাঃ রাও বোম্বাই সরকারের পুষ্টি 
বিভাগের প্রধান কর্মকর্তীর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। 

কৃষি বিজ্ঞান শাখার সন্ভাপতি : 
রায় বাহাদুর রামলাল শেগী 

প্রীরামলাল শেঠী ১৮৯৪ সালের ২০শে এপ্রিল 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে পাগ্রাব বিশ্ববিদ্ভালয় 

থেকে এম, এস-সি ডিগ্রি লাভ করে উচ্চতর শিক্ষার 

মানসে বিলাত যাত্রা করেন। ১৯২১ সালে 

এডিনবরা বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে বি, এস- 

সি ডিগ্রি পেয়ে ভারতীয় কৃষি বিভাগে যোগদান 
করেন। পর বংসর তিনি যুক্তপ্রার্দেিশিক 

সরকারের ইকনমিক বটানিষ্টের পদ গ্রহণ করেন । 
১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের বদামষ্টরেড 

গব্ষেণ| কেন্দ্রের ডিরেক্টার স্যার জন রাসেলের 

সেক্রেটারী ও পরামর্শদাতার কার্য করেন। ভারত 

সরকারের ইন্পিবিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রি- 

কালচ্যারাল রিসার্চ কতৃকি আমন্ত্রিত হয়ে কৃষিবিদ 

স্যার রাসেলের সমভিব্যাহারে ভারতের বিভিন্ন 

কৃষি বিভাগের কার্য পরিদর্শন করেন। তিনি 

ভারত সরকাবের সহকারী কৃষি কমিশনারের পদে 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

নিযুক্ত হন (১৯৩৭-৪০ )। ১৯৪১ সালে কাঁনপুরের 

কৃষি কলেজের অধ্যক্ষের কার্য করেন। এই 

ব্ছবের শেষার্ধে তিনি যুক্তপ্রজেশিক সরকারের 

চু 
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ইক্ষু কমিশনার নিযুক্ত হন এবং চার বছর 

কৃতিত্বের সঙ্গে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

বর্তমানে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের মহা- 

ধ্যক্ষের কার্য পরিচালনা করছেন। গত ১৯২৭ 

সালের জুন মাসে ভারত সরকার তাকে যোগ্যতার 

পুরফ্ষার স্বরূপ বায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত 

করেন। 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের রুষি শাখার সভাপতির 

ভাষণে শ্রীযুক্ত খেঠা বলেন, অদূর ভবিষ্যতে কৃষি 

উন্নয়নের জন্তে সে সকল সমন্তার প্রতি মনোযোগ 

দিতে হবে, গ্রাম উন্নয়ন তাদের মধ্যে সবপ্রধান। 

বুটিশ শাসন কালে গ্রামগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণত। নষ্ট 

হয়। উর্ধবতা বৃদ্ধির চেষ্টা না করে বনুকাল ধরে 

চাঁষ-আবাদ করার কলে জমির উৎপাদিকা শক্তি 

বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে । গো-মহ্ষাদির 

গোবর ও মুত্র, মানুষের বিষ্ঠা ও অন্গরূপ দ্রব্য 

যথাধথভাবে পচাই 'হবার পর সার হিসেবে 

ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত | মৃত্তিকার ক্ষয় 

নিবারণে আমেরিকার পদ্ধতি. অবলম্বন করলে 



জাঙ্গুয়ারি, ১৯৫ ও ] 

যথেষ্ট সুফল পাওয়। যেতে পারে। এই সমস্ত 
পদ্ধতি অনু্থত হলে ভারত খা্ধদ্রব্য ও অন্যান্ত 

কষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে 

পারে। 

শারীরবৃত্ত শাখার সভাপতি : 
ডক্টর কালিদাস মিত্র 

ডাঃ কালিদাস মিত্র ১৮৯৯ পালে জন্নগ্রহণ 

করেন। ১৯২৫ সালে কলকাত। মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাদারল্যাণ্ড 

পদক লাভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি বিহার 

জনম্বাস্থ্য বিভাগে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন 

পরে কায করেন। ম্যালেরিয়া সম্পকীঁয় তার 

একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ বিহার সরকার কতৃক 

প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সাল কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালম 

থেকে ভি, পিং এইচ এবং ১৯৩৬ সালে লগ্ন 

বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে ডি, টি, এম আযাণ্ড এইচ 

সিরা লাভ করেন । ৮৮/৪১ এম, গ্রীনউড- 

এর অধীনে; লগুনের স্কুল অব. নিয়া মেডিক্যাপ 

ট্যাটিসটিকদ্ আয এপিডেমিওলজি বিভাগে কাঁধ 

করেন। ১৯৩৭ সালে বিহার সরকারের পুষ্টিবিদের 
পর প্রার্ধ হন।' ১৯৪৩ সালে বিহার প্রাদেশিক 

চিকিৎসক সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার ভাপ তিত্ব 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৪৩ 

করেন। বর্তমানে তিনি ভারত সরকারের পুষ্টি 

বিষয়ক বিভাগের পরামর্শদাত।। তিনি ন্যাশনাল 

ইনষ্টিটিউট অব. সায়েন্সের সদস্য । 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শারীরতত্ব শাখার 

মভাঁপতির ভাষণে ডাঃ মিত্র বলেনঃ ভারতের 

জনসাধারণের ম্বস্থোর মন সম্পর্কে অন্ুলন্ধান 

কর। প্রয়োজন। শিল্প, কষি ও সৈন্তবাহিনীতে 

স্বাস্থ্যবান লোক নগবখাহ করতে না পারলে কোন 

রাষ্ট্রের পক্ষে তার ম্বাধীনতা! বা অন্তিত্ব রক্ষা করা! 

সম্ভব নহে। খাগ্ভাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে 
দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে । 

তারা পুষ্টহীনতায় ভুগছে । জাতির কল্যাণের দিক 

বিবেচনা করে. এদেশে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত 

বিজ্ঞানসেবীদের প্রয়োজনীয় সবিধ! প্রদান কর] এবং 

তজ্জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন । 

ব্তমানে মেডিক্যাল কলেনগ্তলোতে স্বাস্থ্য বিষয়ে 

শিক্ষাদানের ষে ব্যবস্থা রয়েছে তার পুনর্গঠন 

আবশ্তক*এবং শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত 

কর্মীদের প্রয়োজনীয় সবিধা দেওয়া উচিত। 

মনস্তত্ব ও শিক্ষা বিদ্কান শাখার জন্ভাপতি £ 
অধ্যাপক কালী প্রসাদ 

এলাহাবাদ বিগ্ব'বগ্যানয়ে অধ্যাপক কালীপ্রসাদের 

গৌরবময় াত্রক্জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর 



৪৪ বিজ্ঞান কংগ্রেসের অথবেশন 

১৯২৪ সালে লক্ষ বিশ্ববিদ্ভালয় তাঁকে দর্শনশান্ত্ের 
উপাচাধ হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৪৮ 

সালের এপ্রিল মান থেকে তিনি তথাকার শিক্ষা 

বিভাগ ও দর্শনশান্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
তিনি লক্ষৌ বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা বিভাগের 
সম্প্রসারণ এবং এম, এ ক্লাসে এক্সপেরিমেণ্টাল 

সাইকোলজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছেন। তিনি 
একাধিকবার রোমে গমন করেন। 

১৯৪৯ সালে রোমে মানব চরিত্র পালোচন। 

সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন 

হয় তাতে অধ্যাপক প্রসাদকে আমন্থণ জানান হয়। 

পূর্ভ ও ধাতু বিজ্ঞান শাখার সভাপঞ্তি ঃ 
ডক্টর ভি, আর মালহোত্র 

ডাঃ ডি,আর, মালহোন্র পাঞ্চাব বিশ্ববিদ্যালয়ে 

শিক্ষা সমাপন করে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আমেরিকা 
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তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে ধাতুবিদ্থ) ও শিল্প- 
রগায়নশান্ত্রে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ভারতে 

ধাতুবিষ্ঠা সম্পর্কে গব্ষণা করার জন্যে লগ্খনের 
কাউন্সিল অব আয়রন আ্যাণ্ড ট্রাল ইনষ্টিটিউট 
তাকে একশ পাউণ্ডের কার্ণেগী রিসার্চ স্কলাবণিপ 

প্রধান করেন। এই বৃত্তি ধাতু বিজ্ঞান ক্ষেত্রে 
সর্বোচ্চ সন্মানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। 

ডাঃ মালহোব্র “ইত্িয়ান ইনস্টিটিউট অব 

মেটালস-এর সহ-সভাপতি এবং রাজপুতনা 

বৈজ্ঞানিক সমিতির সভাপতি । তিনি ভারতীয় 

রেলসমূহের জালানী কমিটির সস্ত। কয়লা 
সংরক্ষক কমিটিতে তিনি ভারত সরকাঁর কতৃক 

প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন । 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার 

সভাপতির ভাষণে তিনি ব.লন, ভারতীয় রেলপথ- 

গুলোর যদ্দি সত্যই সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হয়, তবে 

বিজ্ঞানকে বাদ দেওয়া চলবে না। রেলপথে প্রতি 

বংসর ১ ঠ্ষাটি টন কল] ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 

এ সকল চালান লওয়ার পূর্বে কয়লার গুণাগুণ 

পরীক্ষা করে দেখার কোনই ব্যবস্থা নেই। প্রতি 

ব্সর ৩ লক্ষ গ্যালন লুত্রিকেটিং অয়েল ব্যবহৃত 

হয়। ব্যবহারের পরেই ফেলে দেওয়া হয়। ভারতে 

বৃহৎ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু 

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন অফিসার 
নিয়োগের ব্যাপারে পূর্ব পদ্ধতিই অন্ুশ্থত হচ্ছে। 
যে সকল জিনিসপত্র ক্রয় করা হয়, সেগুলোর 

গুণাগুণ পরীক্ষা! করে দেখার নিমিত্ত এবং রেলওয়ের 

বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার 

উদ্দেশ্টে বৈজ্ঞানিক যয্ত্রাগার স্থাপন করতে হবে। 

গমন করেন। বোষটনেন ম্যাসাচুসেট ইনাটউট অব রেলওয়ের কারিগরদের জন্যে শ্বতন্ত্র ট্রেনিং-এর 
টেকনলজি ও হাভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যয়ন করেন। ব্যবস্থা করতে হবে। 



আলোর চাপ 
প্রীচিন্তরগ্তন দাশগুপ্ত 

আগোরও যে চাপ আছে--এ কথাটা ধারা 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল নন তাদের কাছে একটু 

অদ্ভূত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কথাট! 

বাস্তবিকই অদ্ভূত বা আশ্চর্জনক নয়। যে 
ধরদের আলোর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 
কাজ-কারবার তার তীব্রতা এত বেশী নয় যে, তার 

জন্যে কোন চাপ অনুভূত হবে। তীত্র আলো করশ্শি 

ফেলে তার চাপের দ্বার যদি কোন মানুষকে ঠেলে 

ফেলা যায় তাহলে বড় অদ্ভুত বলে মনে হবে। 

কিন্তু সেরকম ঘটনা! দেখা যায় নাবা করা যায় না 

বলেই যে আলোর চাপ নেই--এ কথা বলাঁও 

ঠিক হবে ন!। যাহোক, আলোর চাপ যত 
কমই হোক, চাপ যে আছে একথা নিঃসন্দেহ। 

চাপ অনুভব করবার মত আলোর তীব্রতা যদি 

বাড়ান হয় তাহলে সেট। এমন সাংঘাতিক হবে 

যে, সব কিছু দাহপদার্থ তক্ষৃণি পুড়ে যাবে। 

আলোর যে দ্াহিকা শক্তি আছে এ কথাট। তুললে 

চলবে না। কাজেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার মত 

আলোর তীব্রত| বাড়াবার অনেক আগেই সেই 

আলোকরশ্সি মানুষকে সম্পূর্ণ দগ্ধ করে দেবে। 
আলোর চাপ যত তুচ্ছই হোক না কেন, 

পদার্থবিগ্ভার ক্ষেত্রে এর অংশ খুব নগণ্য নয়। 

বিশেষতঃ পদার্থবিগ্ভার প্রয়োগ দ্বারা নক্ষত্র 

পর্যালোচনায় এপ প্রয়োজন খুবই বেশী। কারণ 

নক্ষত্র থেকে যে তীব্র রশ্মি বিকিরিত হয়, তার চাপ 
এত অধিক ধে, নাক্ষত্রিক গঠনপ্রণালী পর্যালোচনায় 

একে উপেক্ষ। কর! চলে না । 

বদি আমরা আলো! এবং অন্তান্ত তড়িৎ-চৌস্বক 
বূশ্মিকে তরঙ্গের পর্যায়ে দেখি তাহলে আমাদের 

পক্ষে ধারণা করা একটু মুশকিল যে, কি করে 

এই তরঙ্গ চাপ প্রদান করবে। 'কিন্তু আধুনিক 
পদার্থবিষ্কা দেখিয়েছে যে, তর্ঙ্গ ও কণ। মমধমবলম্বী 

এবং এই জন্তেই যে-কোন তড়িৎ-চৌম্বক রশ্মিকে 

খুব ছোট ছোট কতকগুলো শক্তির প্যাকেট বলে 

বর্ণনা করলে ভুল করা হবে না। এই প্যাকেট- 

গুলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফোটোন। 

তরঙ্গের যে স্থানে ফোটোনের সংখ্যা! অত্যন্ত অধিক 

সেই স্থানে তরঙ্গ অতি তীব্র এবং যে স্থানে 

ফোটোনের সংখ্যা কম সেই স্থানে রশ্মি অতি ক্ষীণ 

এবং তরঙ্গ ও খুব দুর্বল। 

আপাততঃ যদ্দি আমর! ফোটোনগুলোকে 

বুলেটের মত কঠিন পদার্থ বলে মনে করি তা- 
হলে হয়তো ধারণ! করা কঠিন হবে না যে, এইরকম 
এক ঝাঁক বুলেটকে যখন কোন এক টুক্রা কাঠের 

দিকে ছু'ড়ে দেওয়া যায় তখন টুকরাটি ধাক্কা খেয়ে 
পেছন দিকে পড়ে যাবে__মর্থাৎ বুলেটের ঝাক 

কাঠের টুকরার ওপর চাপ দিয়েছে বেশ বোঝ! 

যাবে। আর যদ্দি কাঁঠটি স্থিতিস্থাপক হয় এবং 

বুলেটগুলো ষে গতিবেগ নিয়ে আঘাত করেছিল, 

ধাক্ক। খেয়ে যদি ঠিক নেই গতিবেগ নিয়ে ফিলে 
আনে তাহলে প্রমাণ কর খুব কঠিন নয় যে, 
টুকরাটিকে ঠিক যায়গায় রাখতে হলে আগেকার 
চাইতে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। 

ঠিক একই ভাবে, যখন কোন কালো জিনিস, 

যেটা আলে! শোষণ করতে পারে _তার ওপর 

আলো! এসে পড়ে, তখন সেই জিনিসট! কিছু চাপ 

অনুভব করে। এঁ জিনিসট! ষদ্দি প্রতিফলক হয় 

অর্থাৎ আলো! প্রতিফলিত করে দিতে পারে 

তাহলে ছিগুণ চাপ অনুভূত হবে। অব 

ফোটো নগুলে। বাস্তবিকই কিছু বুলেট নয়। কিন্ত 
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তাদের সঙ্গে যুক্ত ভরবেগ বুলেটের ভববেগেরই 

মত এবং এই বিশেষ ব্যাপারে তাদের ভেতর 

ব্যবহারের এতই সাদৃশ্য যে, যে তুলনামূলক ছবি 
আলে! ও বুলেটের ভেতর আকা হলো সেটা 

অনেকাংশেই ঠিক। 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দ্দিকে সর্বপ্রথম 
আলোর চাপ মাপব।র জন্যে পরীক্ষামূলক কাজ 

আরম্ভ করেছিলেন একজন রুশীয় পদার্থবিদ্। 

তার নাম পিটার লেবেডিভ,। এর কয়েক বছর 

পূর্বে ধূমকেতুর লেজের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে 

গিয়ে তাকে অনেকট। বাধ্য হয়ে আলোর চাপ 

সম্বন্ধে ধারণ। করতে হয়। ধুমকেতু আকারে ক্ষুত্্ 
কঠিন পদার্থ বারা তৈরী এবং সর্ষের চতুর্দিকে 
বিস্তৃত কক্ষপথে সতত ঘুর্ণায়মান। যখন ধূমকেতু 

সুর্যের নিকটবর্তা হয় তখন কোন অজ্ঞাত কারণের 
জন্যে কঠিন পদার্থ থেকে গ্যাসের উৎপত্তি ঘটে 

এবং এই গ্যাসই একটি লম্বা, উজ্জল লেজের 

আকার ধারণ করে-_যেটা লোকের চক্ষে 

খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ধূমকেতুর লেজ সব 

সময়ই ধূমকেতুর পেছন পেছন বায় না; কিন্তু সব 
সময়ই সুর্য থেকে দূরে থাকে । এক্ম্যে লেবেডিভ, 
মত প্রকাশ করলেন (এই মত এখনও সত্য 
বলে বিশ্বাস করা হয়) যে, স্থর্য থেকে বিকিরিত 

রশ্মির চাপের জন্তেই গ্যাসের পর্মাণুগুলো সর্বদা 

স্থ্য থেকে দূরে সরে থাকে। 

ছুটে! কারণের জন্যে বিকিরিত রশ্মির চাপ মাপার 

সমন্তা খুব কঠিন। প্রথমতঃ যে জিনিসট। মাপতে 
হবে সেট অতি ক্ষুদ্র। দ্বিতীমতঃ এর সঙ্গে আর 

একটা ব্যাপার ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে যার 

সা্গে রশ্মির চাপের কোন সংশ্রব নেই। অনেকেই 
ক্ুক্সের রেডিওমিটার যন্ত্র দেখেছেন যন্ত্রটি আর 
কিছুই নয়--একটি বায়ু নিষ্ষাশিত কীচ-গোলকের 

ভেতর খুব পাঁত লা একট। উইগু মিলের মত যন্্। 
যখন আলো এসে বন্ত্রটর ওপর পড়ে তখন পাত- 

গুলো ঘুরতে আরস্ত করে। দেখে মনে হয় 
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আলোর চাপের জন্তেই পাতগুলো ঘুরছে । কিন্ত 
ব্যাপারটা তা নয় । কাঁচ-গোলকটার ভেতর থেকে 
বতট! সম্ভব হাওয়া বের করে €নওয়া হয় বঝুট-- 

কিন্তু তবুও কিছুটা হাওয়া থেকে যায়। ,পাতি- 

গুলোর এক দিক কালো এবং এই কালে দিকের 

ওপর আলে এসে পড়লে পাতগুলে। আলো শোষণ 

করে গরম হয়ে ওঠে। পাতের গরম পিঠের 

ওপর হাওয়ার অণুগুলে। যখন আঘাত করে তখন 

অণুগুলো পাত থেকে শক্তি সঞ্চয় করে বধিত 

বেগে ফিরে যায়। হাওয়ার অণুগুলোকে এই বধিত 
বেগ দ্রেবার ফলে পাতগুলো বিপরীত দিকে চলতে 

থাকে এবং যন্ত্রটির ঘূর্ণন আরস্ত হয়। গোলকের বায়ু 

নিষ্কাশন না করলে কিন্তু এই ব্যাপার 

পরিলগ্ষিত হবে না। কারণ তাহলে বাতাসের 

অণুগুলো! যে অতিরিক্ত শক্তি সংগ্রহ করল, 

গৌলকের দেয়ালে পৌছবার আগেই অন্যান্য অণুর 

সঙ্গে ধাক্কার ফলে সে শক্তি হারিয়ে ফ্ণেবে। এই 
প্রক্রিয়ার ফলে গে।লকের ভেতরকার সমস্ত হাওয়া 

ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে ও কিছুক্ষণ পরে 
যন্ত্রটির গতি বন্ধ হয়ে যাবে। 

এই ঘটনার সঙ্গে রশ্মির চাপের আদৌ কোন 

সম্বন্ধ নেই এবং ছুর্ভাগ্যবশতঃ কোন স্থানকে 

সম্পূর্ণরূপে বাযুমুক্ত করা সম্ভবও নয়--সীমান্য কিছু 

বারু সব সময়ই থেকে যায়। কাজেই দেখা যাঁচ্ছে-_ 

এই ব্যাপারটি থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাওয়া 
দুঃসাধ্য । যাহোক, লেবেডভ্ যতট1 সম্ভব বানু 

নিষাশন করে এমন একটি উপায় উত্তাবন করে- 

ছিলেন যা দিয়ে রশ্মির চাপ এবং বাল্বে অর্থাৎ 

কাচগোলকে অবস্থিত সামান্য বায়ুর চাপরে আলাদ। 

করে মাপা যায়। কাজেই আলোর চাপ সম্বন্ধে 
পরীক্ষামূলক কার্ধের প্রথম কৃতিত্ব লেবেডিভের। 

লেবেভিভের পরীক্ষার ফল অনেকটা গুণমূলক-_ 
পরিমীপমূলক নয়। তাহলেও একটি প্রয়োজনীয় 

পরিমাপমূলক ফল তাঁর পরীক্ষা খেকে পাঁওয়া 
গেছে। আগেই বল! হয়েছে যে, একটি পূর্ণ 
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প্রতিফলকের কাছ থেকে যে ফল পাওয়া ষাবে 

সেটা যে কোন পূর্ণ শোষকের ফলের চাইতে দ্বিগ্ণ 
এবং এই ব্যাপারটা €লবেডিভ, হাতে-কলমে পৰীক্ষা 
করে দেখিয়েছিলেন । 

তড়িৎ.চৌনম্বক তরঙ্গ নম্বদ্ধে গবেষণার জন্যেও 

লেবেডিভের খ্যাতি আছে এবং তিনিই সর্বপ্রথম 

কয়েক মিলিমিটার দৈর্ধেংর তড়িৎ-চৌদ্বক তরঙ্গের 

আবিষ্কার করেন। যুদ্ধের সময় র্যাডারে ব্যবহৃত 

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরান্গর চাইতেও এই তরুঙ্গ গুলো 

ক্ষুত্রতর। 

কালক্রমে লেবেডিভ, তৎক্কীলীন শানকগণের 

কুদৃষ্টিতে পতিত হন এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অন্যান্য 
অধ্যাপকদের সঙ্গে ১৯১১ সালে মস্কো ত্যাগ করেন। 

তারপর কিছুদিন তিনি অতি ছুরবস্থার মধ্যে 

শানিভপ্ষি শিপল্দ্ ইউনিভার্সিটিতে কাঁঙ্গ করে- 

ছিলেন। কিন্তু তার ফলে শরীর ভেঙ্গে পড়ায় 

১৯১২ সালে তীর মৃত্যু হয়। আজ তারই নামান্ু- 

সারে দোভিয়েট একাডেমী অব সায়েন্সের ইনগ্িটিউট 

অব ফিজিক্নএর নামকরণ করা হয়েছে। 

লেবেডিভের গবেষণা ১৯০১ সালে মুদ্রিত হয় 

এবং ঠিক একই সময়ে একই ধরনের কাজ কর- 
ছিলেন দু-জন আমেরিকান বিজ্ঞানী-_নিকল্স্ ও 

হাল। নিকল্স্ ও হাল নিভূলভাবে এই সম্বন্ধে 
পরিমাঁপমূলক পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাদের 

পরীক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে প্রনাণিত হয়েছে যে, 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৪৭ 

আলোর চাপ আছে এবং আলোর চাপের 

গণনালব ফল ও পরীক্ষালর ফল হুবহু এক। শুধু 

তাই নয়, আরো! দেখান হয়েছে যে, এ বাপারট। 
আলোর রঙের ওপর নির্ভরশীল নয়। 

আণবিক শক্তি গবেষণার যে প্রচুর প্রচার 
করা হয়েছে তাথেকে একটা ব্যাপার সকলের কাছে 

পরিষ্কার হয়ে গেছে । সেটা হচ্ছে এই যে, জড় 

ও শক্তি বিনিময়শীল। আজ আমর] সকলেই জানি 

যে,যদ্দি জড়ের নিনাঁশ কর] যাঁয়, তাহলে শক্তির 

আবির্ভাব হয়। আবার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
দেখলে বলা যায় যে, অতড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের 

আকারে মহাশূন্যে ভ্রামামাণ শক্তির সঙ্গে ভরবেগ 
যুক্ত আছে-_ঠিক যেমন থাকে ভ্রাম্যমাণ জ্ডপদার্থের 

সঙ্গে । এ পূরনের ধারণা বুদিন থেকে চলে আসছে, 

কিন্ত এসন্বন্ধে সক্রিন উৎসাহ হয়েছে সম্প্রতি । 

এক সেকে্ডে আলো মাইল যায়। 

কাজেই এক বর্গফুট জাপ্নগাঁর ওপব যদি আলোকরশ্মি 

এসে পড়ে তাহলে সেই জায়গার ওপর ১৮৬০০০ 

মাইল লম্বা এবং এক বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট আলোর 

যেভর--তার চাপ পড়বে প্রতি সেকেণ্ডে। এই 

ভর, আলোর গতি নিগ্ধে ছুটছে এবং যখনই এই 

আলে। শোষিত হবে অথবা কোন প্রতিফলকের 

ছারা প্রতিফলিত হবে তখনই এই গ্রচগ্ডগতিসম্পন্ন 

ভরের গতিবেগ নিরুদ্ধ হবে এবং তার ফলে চাপ 

অন্তভৃত হবে। 

১৮৬১০০০ 

সামুদ্রিক আগাছা 
সমুদ্রের আগাছাকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার জন্যে বুটেনে কিছুকাল ধরে ব্যাপক গবেংণা 

স্বর হয়েছে । এই গবেষণা প্রধানতঃ '্কটাশ সী-উইড রিসা্ আাসোসিয়েশনের? পক্ষ থেকে পরিচালিত 

হয়ে এসেছে । তাঁদের মতে এই আগাছা দিয়ে বৃটেনে ২* কোটি টাকা মুল্যের একটি শিল্প দাড় 

করানো দুংসাধ্য নয়। তা যাই হোক এ সম্পর্কে তারা যে কাজ দেখিয়েছে তা বিশ্্ভীবে উল্লেখযোগ্য । 

রাজকীয় বিমানবহরের সাহাধ্যে স্কটল্যা্ডের উপকূলে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ কীর্ষ শেষ 

করেছেন। তারা অন্গমান করেন যে, এই অঞ্চলে প্রায় ১০ লক্ষ টন লামুদ্রিক আগাছা সংগৃহীত হতে পাবে। 



৪৮ সাধুদ্রিক আগ্বাছ। | ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
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চপ তা হস, ৯ 
শে চপ 

এ পো 

ছোট মোটর বোটের সাহাষ্যে সমুদ্র থেকে আগাছা! সংগৃহীত হচ্ছে । 

এই আগাছাগুলে। গ্রধানতঃ চার রঙেবস্পল।ল, বাদামী, সবুজ এবং নীলাভ-সবুজ ৷ ক্কটল্যা তের 

উপকূলে বাদামী আগাছারই গ্রাধান্ত বেশী। 
স্টিম স্ঞাঞড ৮ এক 

সপ পণ 7 পলিপ সপন লালা সপ্থপাগ পাতি পি | ০০ 9 

“ক 

শী এ পিস সব পর, আল খপ? এ ও 

সপ পিপিপি পি পি পপি 

রে 

ককটল্যাণ্ডের উপকূলে সংগৃহীত বাদামী রঙের সামুদ্রিক আগাছা । 



জানুয়ারি, ১৯৫০ ] ২ জান ও বিজ্ঞান ৃ ৪৯ 

সোডিয়াম কার্বোনেট সংযোগে এই আগাছার নির্যাস থেকে আযালজিনিক আযাসিড উৎপন্ন 
হয়। ১৮৮৩ খুষ্টাবে স্ট্যানফোর্ড তা প্রথম আবিষ্কার করেন; কিন্তু শিল্পের উৎপাদন হিসেবে তার 

ব্যবহার স্বীকৃত হয় ধাত্র ১৫ বছর পূর্বে। আালজিনিক আ্যাসিডের সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সল্ট 

পরীক্ষামূলক জলাধারে সামুদ্রিক আগাছা চাষ করে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ॥ 

বয়নশিল্লে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । এই সল্ট থেকে যে *দ্ুবণীয় তন্ত জাতীয় পদার্থ লীভ হয় 
তা হালকা পশম বন্তরশিল্পে বিপ্লবাত্মক উন্নতি সাধন করেছে। 

আলজিনিক সল্টগুলে| বয়নশিঞ্জের বাইবেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব বলে জান! 

গিয়েছে । গবেষণায় দেখা যায় যে, সামুদ্রিক আগাছাগুলো পুষ্টিকারক এবং সেগুলোকে মানুষের খাদ্য 

হিসেবে মুখরোচক করে তোলাও অসম্ভব নয়; কাস্টার্ড বা ক্রীমের সমস্ত গুণই তার আছে। তাছাড়া 

ভেষজ বিজ্ঞানেও সোডিয়াম আালজিনেটের ব্যবহার আজ নতুন নয়। 

“্কটিণ সী-উইভ রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে? এই বাদামী আগাছা থেকে ল্যামিনাবিন (1.2171507) 
নামে আর একটি, নতুন পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে । এর ব্যবহার সম্পর্কে এখনও ব্যাপক অন্থসন্ধান 
প্রয়োজন 

সমুদ্র থেকে এভাবে ক্রমশ যে সম্পদ আহ্ৃত হচ্ছে তা মানুষের জীবনে নিতান্ত তুচ্ছ নয়। 
ণ 
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বাদামী রঙের সামুদ্রিক আগাছ, থেকে প্রাপ্ত আলজিনিক আপিড প্রিশ্রুত হচ্ছে। 

* বু ্ ছি 

হিলি রে হারও চিনা 

উদর ৪8, | 
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্ 

রা ॥ 
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টি - হর ভরি ০ ৮ পাদিশিত শশী সপ পাপী পিসি পপ রী । 

মাধুত্রিক আগাছ। থেকে প্রাপ্ত আলজিনেট্ম্ সহযোগে দাতের মাজন,রল সাবান,জেঙগী,চকো লেট প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস'তৈরী হচ্ছে । 



পাশের ছবিখানা থেকে যা বোঝ, 

আগামী সংখ্যার কিশোর বিজ্ঞানীর 

দপ্তরের জন্যে সে সন্বন্ধে ৩৪ পৃ্গার 

মত ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাও । 

উপযুক্ত বিবেচিত হলে কিশোর 

বিজ্ঞানীর দপ্তরে প্রকাশিত হবে। 

ছোট, বড় যে কেউ এবিষয়ে প্রণন্ধ 

লিখতে পারবে । প্রধন্ধটিতে সাধারণের 

বোধগম্য যথেষ্ট বিষয়বস্তু এবং ভাষার 

পারিপাট্য থাকা বাঞ্চনীয় । কাগজের 

একপৃষ্ঠে পরিফার) হন্তাক্ষরে লিখতে 

হবে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
জানুয়ারি--১৯৫০ 



প্রতি পরিচয় 

তোমাদের পরিচিত গাছপালা, পশ্ুপক্ষি, কীটপতঙ্গ 

সম্বন্ধে কোন অস্ভুতত্ব বা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ কি? 
বীজ বা আঠি থেকে আম-জাম, লাউ-কুম্ডা প্রভৃতির 

চারা গাছ উৎপত্তির সঙ্গে তাঁল, খেজুর ইত্যাদির চারা- 

গাছ উৎপত্তির পার্থক্য কি এবং কেন? 

তোমাদের পরিচিত গাছপালার মধ্যে বংশবিক্তারেনু 

জন্যে কে কি বিশিষ্ট কৌশলের শাশ্রয় গ্রহণ করে? 
বীজের শহাষ্য ন। নিয়ে বংশবিস্তাবেব কৌখল এবং 

পরাশ্রধী গাছের লন্বন্গে তোমাদের অভিজ্ঞতার বিষ 

বর্ণন কর। 

তোমাদের পরিচিত মাচ্ভ, পাখী, গৃহপাঁপিত ব| 

ব্য জন্ত-জাপোয়ার সম্বন্ধে কি কি অদ্ভুতন্ব বা বিশেষত্ব 

লক্ষ্য করেছ ? 

মশা, মাছি, মাঁকড়ম। পিপড়ে ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ 

সম্পর্কে কি কি অদ্ভূত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছে? 

উপরোক্ত যেকোন বিষয়ে সরল 'অথচ স্ব ভাষায় ছে1ট 

বড় গরত্যেকের কাছে প্রবন্ধ লেখবার শাহ্বান জানাচ্ছি । 

উপযুক্ত বিবেচিত হলে প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে” প্রকাশিত 
হবে। প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের? ৩৪ পরঙ্গার বেশী হওয়া 

বাঞ্ছনীয় নয়। কাগজের একপুষ্ঠটে পরিষ্কার হন্তাক্ষরে 

লিখতে হবে। অমনোনীত রচন। ফেরৎ দেওয়া হবে না। 



করে দেখ 

বৌয়ার অঙুরী 
টি ্ স্সা পাপ আ এ শপ অপ পা পু পানা 

্ ঘ ৭ 

একটা টিনের কৌটা যোগাড় কর। কৌটার তলার দিকটায় প্রায় আধইঞ্চি 

গোলাকার পরিষ্কার একটা ছিদ্র করতে হবে। কৌটাটাকে বেশ করে শুকিয়ে নিয়ে 
খোলা মুখটাতে শক্ত একখণ্ড পাতলা কাগজ মুড়ে সত দিয়ে বেঁধে দাও । জলন্ত একট! 
সিগারেট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফেলে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌটাটা ধেখয়ায় ভরে 
উঠবে । এবার ঢাঁকনা কাগজখানার উপর একটু একটু করে চাপ দিলে বা আস্তে 

আস্তে ধাক্কা দিলে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক একটা করে ধোয়ার অন্ধুরী বেরিয়ে আসবে । 

( ২ ) 

ঢামঢ থেক জ্রতিসধুর শব্দ 

একখানা বড চামচ সংগ্রহ কর। হাতলের মব্যস্থলে 

সমান দৈখ্যের লম্বা ছু-গাছা স্তার গেরো বেঁধে চামচ- 

খানাকে ঝুলিয়ে দাও। স্ৃতা ছু-গাছার অপর প্রান্তে 

হুটার্ফাস তৈরী কর। ফাস ছুটোর ভিতর দিয়ে ছু-হাতের 

ছুটা আগ্ধল ঢুকিয়ে কানের ছিত্রের উপর চেপে ধর। 

এবার চামচটাকে ছুলিয়ে ছুলিয়ে চেয়ার অথবা টেবিলের 

গায়ে ঠেকালেই সুমিষ্ট আওয়াজ শুনতে পাবে । 



স্বয়ংক্রিয় ফোয়ার। [ ৩ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 

(৩) 

হ্বয়ক্রিয় ফায়ার! 
মোটা ৮৪০ ছুটা বোতল, চৌকা একটা টিনের কৌটা যোগাড় কঁর। 

বাতাসে চাপ পড়বে। 

টিনের কৌটাঁটার তলায় ছিদ্র করে আধইঞ্চি মোটা! 
একটা কর্ক, পড়াতে হবে। কর্কটার মধ্যস্থলে সরু 
ছিদ্র করে তাতে ছোট্ট একটা কাঁচের নল গলিয়ে 
দাঁও। বোতল ছটাঁর জন্যেও ছুট! কর্ক দরকার । বোতলের 

কর্ক, ছুটার মধ্যেও ছুট। করে ছিদ্র করে কাঁচের ছোট্ট নল 

পড়াতে হবে। এবার ছবির মত করে বোতল ছুট ও 
টিনের কৌটার সঙ্গে ছ-টুকরা রাবারের নল জুড়ে 
সুবিধামত স্থানে বসাঁও। উপরের বোতলটার প্রায় 

গলা অবধি জল ভর্তি থাকবে এবং তার একটা 

কাচের নল তলা থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে 
থাঁকবে। নীচের বোতলট থাকবে খালি। উপরের 

টিনের কোটাটাতে জল ঢেলে দিলেই জলটা নীচের 
বোতলে নেমে আসতে চাইবে । তার ফলে বোতলের 

বাতাসের সেই চাঁপ গিয়ে পড়বে আবার উপরের বোতলটার জলের 

উপর। এই চাঁপের দরুণ বোতলের জলট1 নল দিয়ে ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসতে 

(৪) 

দেখলাই-বন্দুক 

ছুচারটে দেশলাই- তির বারুদের র দিকটা পিন দিযে একটা কর্কের পিছন দিকে 
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এঁটে দাও। কর্কটাকে একট বেতলের মুখে এ'টে দিলে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো থাকবে 
বোতলের মধ্যে । বোতলটাকে শুইয়ে রেখে বাইরে থেকে একটা রিডিং গ্লাস হৃর্ষের 
আংলাকে এমন ভাবে ধর যেন সংহত আলো কবিশ্বট গিয়ে কাঠির বারুদের উপর পড়ে । 

কাঠিগুলোতে আগুন ধরে যাবে। ভিতরের আবদ্ধ বাতাস প্রসারিত হওয়ার ফলে 
বন্দুকের মত আওয়াজ করে বোতলের মুখের কর্কউী। ছিটকে বেরিয়ে যাবে । , 

(৫) 
সাইফনের ক্রিয়া 

গোটা তিনেক কাচের গ্রাস লও এবং ছুটে গ্লাসে জল ভতি কর । ইংরেজী [0 অক্ষরের 

মত বাকানো ছুট! কাঁচের নল যোগাড় করতে হবে । বাঁকানো নলের পাশাপাশি বাহু ছুট 

হবে গ্লাসের চেয়েও লম্বা; মধ্যের অংশট। ইচ্ছাঁমত লম্বা করতে পার। কাচের বাঁকানে! 
নল ছুটাকে জলে ভতি কর। আঙ্গুলে ছু-মুখ চেপে ছবির মত করে নল ছ্টাঁকে 

গ্লাসের জলে উবুড় করে বসিয়ে দাও । এবার এক একটা গ্লাসকে একটু উচুনীচু করলেই, 
অথব। ছুই গ্লাসের জলের "লেভেল" সমাঁন না থাকলেই দেখবে-_এক গ্লাসের জল আর এক 

গ্লাসে চলে আসছে । এক বাল্তি জলের মধ্যে যি এরকমের জলভতি একটা বাঁকানো নল 
বসাও এবং বালতির বাইরে নলের বাহুটা যদি বালতির তলা থেকে কিছুটা নীচুতে নামাও 
তবে দেখবে বালতির তলার শেষ জলটুকু পর্যন্ত নল বেয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ছে। 

(জান ঘাখ 
রাক্ষুসে মাছ 

তোমরা তো অহরহ অনেক রকমের মাছ দেখে থাক, তাছাড়া অদ্ভুত প্রকৃতির 

অনেক মাছের কথাও শুনেছ নিশ্চয়; কিন্তু হাঙ্গর-কুমীরের চেয়েও হিং 

পশুপক্ষী, এমন কি মানুষের পক্ষেও ভীতি উৎপাঁদক-__মাছের কথা শুনেছে কি? 

আমরা যেসব ব্কমারি মাছের সঙ্গে পরিচিত সাধারণতঃ অনেকেই তার! নিরীহ প্রকৃতির । 

তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো উদরপূরণ অথবা আত্মরক্ষার জন্যে হিংস্রতা 
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আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে; কিন্তু যাদের কথ। বলছি সে মাছগুলোর হিংঅতার কথা 

শুনে তোমর! বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। অভাবনীয় হিংশ্রতার জন্যেই এগুলোকে 

রাক্ষুসে মাছ বলছি, ওদারিকতার জন্যে নয়। আমাদের দেশের চেতল্দ মাছের কৃথা 

তোমরা সবাই জান। এ মাছগুলোর প্রকৃতিও হিংস্র। ডিম পাঁড়বার সময় এদের 

উগ্রতা আরও বৃদ্ধি পাঁয়। তখন কারণে, অকারণে এরা মান্গবকেও আক্রমণ করতে 

এমীজন নদীর পিরায়। নামক রাক্ষুসে মাছ 

ছাড় না। কিন্তু তাদের এআক্রমণ সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক। কিন্ত রাক্ষুসে মাছের 
উগ্র হিং্রত। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ছোট ছোট প্রাণীদের তো৷ কথাই নেই, হাঙ্গর 

কুমীর, গরু-ঘোডা থেকে মানুষ পর্ধন্ত যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই এরা 

দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে? মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলে । তোমরা নেকড়ে 

বাঘের দলবদ্ধ আক্রমণের কাহিনী শুনেছ নিশ্চয়! এ মাছগুলোও ঠিক নেকড়ে বাঘের 

মত হিংআ্রতার পরিচয় দিয়ে থাকে । এমন কি, শিকার আক্রমণের সময় দলের কেউ 

যদি কোনক্রমে আহত হয় তবে তারও নিস্তার নেই । দলের সবাই মিলে তৎক্ষণাৎ 

তাকে টুকরো৷ টুকরো করে ছিড়ে খেয়ে ফেলে। এ থেকেই মাছগুলোর হিংঅতার 
স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে । 

পৌরাণিক কাহিনীতে তোমরা! রক্তবীজের কথ শুনেছ। এক ফোট। রক্ত মাটিতে 

পড়লেই নাকি তাথেকে হাজার হাঁজার রক্তবীজের উদ্ভব ঘটতো।। কাহিনীটা যাই হোক 

না কেন--আসল কথা, বোধ হয় স্বজাতীয়ের৷ রক্তপাত দেখলেই উত্তেজিত হয়ে দলে 

দলে ছুটে আসতো । রক্ত, মাংস বা অন্যান্য পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে 

সমবেত হয়-_ ক্ষুদ্রকায় পি'পড়ে, মাছি থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীতে এমনকমের বিচিত্র 

প্রাণীর অভাব নেই। কিন্তু এ রাক্ষুসে মাছগুলো বোধহয় দলবদ্ধ আক্রমণে, হিংস্রতায়, 
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উগ্রতায় অন্ঠান্ত প্রাণীদের ছাড়িয়ে গেছে। রাক্ষুসে মাছের বিচরণ ক্ষেত্রের আশে- 
পাশে একমাত্র সুগঠিত বমণচ্ছাদিত প্রাণী ছাড়া মাছ বা অন্য কোন জলচর প্রাণীরই 
বাস করবার উপায় নেই। কুমীরের চামড়া তো কি রকম শক্ত, সুগঠিত! তারাও 
কিন্ত এই মাছগুলোকে দস্তরমত ভয় করে চলে। কোনক্রমে এদের সান্নিধ্যে এসে 

ছোট্ট একট] নদী পাতার কেটে পানু হবার সময় বিশালকাঁয় মোষট। 

রাক্ষুসে মাছের দ্বার আক্রান্ত হয়েছে। 

পড়লে অথবা আক্রান্ত হলে কুমীর উল্টে আক্রমণ না করে পালাবারই চেষ্টা করে। 
কারণ, আক্রমণের ফলে দু-একটা মাছ আহত হলে তাদের রক্তের গন্ধে ঝণকে 
ঝাঁকে মাছ এসে তাকে ছেয়ে ফেলব্বতখন আর প্রাণ বাঁচানো কোনক্রমেই 
সম্ভব হবে না। এমন কথাও জান! গেছে- প্রকাণ্ড একটা মোষ নদী সীতর পার 
হচ্ছিল। নদীট। সেখানে ত্রিশ, চল্লিশ ফুটের বেশী চওড়া নয়। খানিকদুর গিয়েই 
মোটা এক ঝাঁক রাক্ষুসে মাছের পাল্লায় পড়ে। তাদের সমবেত আক্রমণে অত 
বড় জন্তটা এই সামান্য দূরহুটুকুও অতিক্রম করতে সমর্থ হলো না। নদীর প্রায় 
মধ্যপথেই হাজা'র হাঁজার মাছ জলজ্যান্ত প্রাণীটার এক এক ছোবল মাংস কেটে নিয়ে 
তাকে শেষ করে ফেললো । 
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অনবধানতা বশতঃ কোন মানুষ জলে নামলেই হলো-_মাছের ঝাঁক নিকটে 

থাকলে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না; দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের 

মধ্যেই শতসহস্র মাছ তাকে টুকরো টুকরো করে ছি'ড়ে খেয়ে ফেলবে। নথ্দীর 

ধারে কোন একট! গাছের ভাল জলের কাছাকাছি নুয়ে পড়েছে। একটা পাখী 

হয়তে। উড়ে এসে সে ডালের উপর বসলো-_সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষুসে মাছ জল থেকে লাফিয়ে 

উঠে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাকে ছো'-মেরে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি নৌকায় চড়ে যাচ্ছ, হয়তো 

অনবধানতা বশত্ঃ হাঁতখানা তোমার নৌকার ধারে রয়েছে। রাক্ষুসে মাছের নজর পড়লেই 

সে জল থেকে লাফিয়ে উঠে তোমার হাতের একটা আঙ্গুল, নয়তো! খানিকটা মাস কেটে 

নিয়ে পালাবে । এখন বুঝে দেখ-_কিরকম হিংস্র স্বভাব এ মাছগুলোর! 

শীস্তিবিধানের জন্যে একসময়ে নাকি অপরাধীর শরীরের মাংস ভালকুত্তা দিয়ে 

টুকরো টুকরো করে ছি'ড়ে খাওয়ানোর রীতি ছিল। এদের কাছে কিন্তু অপরাধ, 

নিরপরাঁধের বিচার নেই--ছোট বড়, খাছ অখাগ্যের বালাই নেই। একসঙ্গে শত সহত্্ 

ডালকুত্তার মত-_ন্বজাতীয়, বিজাতীয় প্রত্যেককেই এরা নিবিচারে টুকরো! টুকরো করে 

ছি'ড়ে খেয়ে ফেলে । 

এসব কথা শুনে তোমরা হয়তো ভাবছ-রাক্ষুসে মাছগ্জলো না জানি আকারে 

কত বড়ই হয়ে থাকে! প্রকৃতপ্রস্তাবে মাছগুলো কিন্তু বেশী বড় নয়__দৈখ্যে ১২ ইঞ্চি 

থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হতে দেখা যাঁয়। পিঠের দিকটা! ছাড়া শরীরের অন্তান্ি 

অংশ ধবধবে সাঁদা'। রাক্ষুসে মাছগুলো দেখতে মোটের উপর স্ুপ্রী, তবে উপরের 

চৌয়ালট। খাঁনিকটা। খাটো হওয়ার ফালে মুখটাকে বুলডগের মত দেখায়। সৌভাগ্যের 

বিষয়, এমাজন নদী ছাড়া এ মাছগুলোকে অন্থত্র বড় একটা দেখা যাঁয় না । 

স্থানীয় অধিবাসীরা, এ মাছগুলোকে পিরায়া, পেরাই বা কেরাইৰ নামে অভিহিত 

করে থাকে। এদের উপর ও নীচের চোয়ালে ত্রিভূজাকৃতি ছু-সারি তীক্ষ দাত 

আছে। দ্রীতগুলো ক্ষুরের মত ধারালো । দাঁত বসাঁনে। মাত্রই চামড়া, মাংস ইত্যাদি 

চিক ক্ষুরের কাটার মত পরিষ্কারভাবে কেটে উঠে আসে । অনেক সময় ছোট 

জীব্জন্তুরা জল পাঁন করতে এসে এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। এরা জল 

থেকে দলে দলে লাফিয়ে উঠে জন্তটাকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে জলের ভিতর টেনে 

নামিয়ে নিঃশেষ করে ফেলে । কুমীর অনেক সময় এদের দংশন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পাল্টা 

আক্রমণ করে কিন্তু তার ফল হয় মারাত্মক। কারণ, প্রথমে হয়তো তাঁকে অল্পসংখ্যক শক্রর 

সম্মুখীন হতে হয়েছিল । সংঘর্ষের ফলে রক্তপাত ঘটলে সেই রক্ত জলে ছড়িয়ে পড়ামাত্রই 

অন্যান্য মাছের ঝণক রক্তের গন্ধে অকুস্থলে ছুটে আসে। কুমীর যত শক্তিশালীই হোক 

না কেন, হাজার হাজার রাক্ষুসে মাছের আক্রমণে তাকে অবশেষে পরাজয় স্বীকার 

করতেই হয়। 
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( 4৯) 

গাছ যখন তার ডালপালা উৎপাদনের কাজ শেষ করে তখন আসে তার ফুল 
ফোটাঁবার পাল।। ফুল ফোটে ফল ধরাবার জন্যে, আর ফল ধরে বীজ উৎপাদনের 
জন্তে। এই বীজ থেকেই আবার নতুন গাছের জন্ম হয়। 

ফুলের মধ্যেও প্রাণীদের মত স্ত্রীও পুরুষ ভেদ আছে। কেবলমাত্র পুরু ফুলেই 
রেণু জন্মায়। এই রেণু যখন পোকা-মাকড়, বাতাস, জল ইত্যাদির সাহায্যে ৪ 
ফুলে প্রবেশ করে তখনই ফলের উৎপত্তি হয়। কোন কোন ফুলে স্ত্রী এবং পুরুষ, উভ 

অঙ্গই একসঙ্গে পাশাপাশি থাকে । এইরূপ ফুলের রেণু অন্য কোথাও চাপ 
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হয়ে এ ফুলেরই স্ত্রী অঙ্গে প্রবেশ করে। কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ এবং স্ত্রী অঙ্গগুলো! 
ভিন্ন ভিন্ন ফুলে দেখতে পাওয়া যায় এবং পুরুষ ফুল থেকে কোন কিছুর ছ্বারা পরিচালিত 

হয়ে রেণু যখন কোনও স্ত্রী ফুলে প্রবেশ করে তখনই ফল ধরে।* ফুলগুলোরে 
সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়। 5 

(১) . এনটোমোফিলাস্_এদের রেণু, পুরুষ ফুল থেকে প্রজাপতি, ভোমর! 
ইত্যাদি কীট-পতঙ্গের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্ত্রী ফুলে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ 

ফুলগুলোর খুব চকচকে রং কিংবা মধু অথবা স্থগন্ধ থাকে যার জন্যে পোকার তাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

(২) আ্যানেমোফিলাস্ -এদের ফুলের রেণু বাতাস দ্বারা পরিচালিত হয়। 
ফুলগুলো সচরাচর খুব ছোট ছোট হয়। 

(৩) হাইড্ৌফিলাস্__এদের রেণু জল দ্বারা পরিচালিত হয়। জলের ভেতর যে 
সকল গাছ হয় একমাত্র তাঁদেরই ফুলের রেণু এভাবে পরিচালিত হয়। 

(৪) জুওফিলাস্-_বাছড়, পাখী ইত্যাদির দ্বারা এসব ফুলের রেণু পরিচালিত 

হয়। ফুলগুলো৷ প্রায়শঃ খুব বড় বড় হয়। 
অলক! বন্দ্যোপাধ্যায় ( দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণী ) 

(২) 

প্রকৃতির এক আশ্চর্য স্ষ্টি--ফুল। ইহার সৌন্দর্য ও গন্ধ আমাদিগকে 
অপরিসীম আনন্দ দান করে। কিন্তু ফুল ফোটে কেন? মানবের কর্মক্লাস্ত জীবনে 

ক্ষণিক আনন্দ আনিবার জন্যই কি ইহার স্থষ্টি? না, তাহা নহে! প্রকৃতপক্ষে 
আমাদিগকে আনন্দ দান করা ফুলের একটি গৌণ কাঁজ। সকল জীবই বংশবিস্তার 
করিতে ইচ্ছা করে। উদ্ভিদের প্রধানতঃ বীজের সাহায্যেই বংশবিস্তার করে। বীজ 
থাকে ফলের মধ্যে । ফুল হইতেই এই ফলের স্য্টি হয়। 

কিন্ত সকল ফুল হইতেই ফল জন্মে না। কুমড়া ফুলের বেলায় দেখা যাঁয় যে, 

কতকগুলি ফুলে ফল ধরিয়াছে এবং কতকগুলিতে ধরে নাই। যে ফুলগুলিতে ফল ধরে 
তাহাদিগকে স্ত্রী-পুষ্প ও যেগুলিতে ফল ধরে ন! সেগুলিকে পুংপুষ্প বলে। কোন কোন 
গাছে পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকার ফুলই পাশাপাশি দেখা যায়। যেমন- কুমড়া, লাউ 

ইত্যাদি ॥ কিন্তু পেঁপে, তাল প্রভৃতি গাছের একটিতে একপ্রকার ফুলই ফোটে । কোন 

গাছে শুধু পুংপুম্প আবার কোন গাছে শুধু স্ত্রী-পু্পই ফোটে। সেইজন্য এই জাতীর 
উদ্ভিদের কোন গাছে ফল ধরে আবার কোন গাছে ফল ধরে না। 

জবাফুলের পাপড়িগুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে "ভিতরে একটি 
লাল দণ্ড দেখা যায়। এই দণ্ডটির মাথ! পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচটি গোলাকার 
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অংশে শেষ হইয়াছে । মাথার গোল অংশগুলিকে গর্ভমুণ্ড বলে। লালদগুটির গায়ে 
অনেক লোমের মত অংশ থাকে ; তাহাদের মাথায় একটি করিয়া গোলাকৃতি কোষ থাকে । 
ইস্থাদের নাম পঁরাগকোষ। এই কোষের মধ্যে যে হলদে রঙের গুড়া থাকে তাহার নাঁম 
পরাগরেণু। দণ্ডটির লাল আবরণ ছাড়াইলে ভিতরে একটি সাদা স্থৃতাঁর মত পদার্থ দেখা 

যায়। ইহার নাম গর্ভদণ্ড। যেখানে পাপড়ি, ঝৌটার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহা ঈষৎ 
ফাপা ও মোটা । ইহাঁকে গর্ভকোষ বলে। কিন্তু সকল ফুলেই উপরোক্ত অংশগুলি দেখ! 

যায় না। পুং-পুষ্পে পুং-কেশর, পরাগকোষ ও তাহার মধ্যে পরাগ থাঁকে। স্ত্রী-পুষ্পে 
গর্ভকেশর, গর্ভকোষ ও গর্ভমুণ্ড থাকে। 

গর্ভমুণ্ডে একপ্রকার আঠাল চটচটে পদার্থ থাকে । পরাগকোষ হইতে পরাগ 
আসিয়া গর্ভমুণ্ডে পড়িলে উহা এই চটচটে পদার্থে লাগিয়া যায়। কীট-পতঙ্গ, বাতাস 

ও অন্যান আরও অনেকে এই পরাগসংযোগে সহায়তা করে। যাহা হউক, এই পরাগ 

গর্ভমুণ্ড হইতে গর্ভদণ্ড দিয়া ক্রমে গর্ভকোষে পৌছায়। তথায় গর্ভকো স্থিত 
ডিন্বের সহিত পরাগ নিষিক্ত হইলে গর্ভকোষটি ক্রমে ফলে পরিণত হয়। এইরূপে ফুল 
হইতে ফলের উৎপত্তি । 

এখন দেখ! যাউক, কি কি উপায়ে পরাগসংযোগ হয়। যে সকল ফলে পুং-কেশর 

ও গর্ভ-কেশর উভয়ই বিগ্ভমান থাকে তাহাদের অনেক সময়ে আপনা হইতেই পরাগসংযোগ 
হয়। পুং-কেশর হইতে পরাগ ঝরিয়া গর্ভমুণ্ডে লাগে ও ক্রমে গর্ভকোষে উপনীত 
হয়। কিন্তু অধিকাংশ ফুলকে পরাগ সংযোগের জন্য বাতাস, জল ও নানাবিধ কীট- 
পতঙ্গের সহায়তা লইতে হয়। 

বাতাসের সাহায্যে ষে সকল ফ,লের পরাগসংযোগ হয় তাহাদের মধ্যে ঘাঁসজাতীয় 

উদ্ভিদই প্রধান। এই জাতীয় ফলের বিভিন্ন অঙ্গ বাতাসের সাহায্যে পরাগসংযোগের 
অনুকূলে গঠিত হয়। ইহাদের পরাগ শুষ্ক ও মস্থণ এবং পরাগের প্রাচ্র্যও পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে। কারণ প্রচুর পরাগরেণু অযথা নষ্ট হয়। এই সকল ফ,লে পতঙ্গকে আকৃষ্ট 
করিবার জন্য মধু; গন্ধ অথবা! নানা রডের সমাবেশ দেখা যায় না । পরাগরেণু ধরিবার 
জন্য ইহাদের গর্ভমুণ্ড শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ও পালকের মত হয়। যে সকল ফুল বায়ু কতৃক 
পরাগনিষিস্ত হয় সেসব গাছে বসন্তকালে পাতা বাহির হইবার পূর্বেই ফল ধরে, যাহাতে 
ফুলের উপর অবাধে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। কখন কখনও পাতার বাহিরে একটি 
লম্বা ভটার উপর ইহাদের ফুল ধরে। 

পতঙ্গের দ্বারা নিবিস্ত ফুলগুলির পরাগ রুক্ষ ও চটচটে হয়। মৌমাছি, প্রজাপতি 

প্রভৃতি পতঙ্গ মধু. আহরণের জন্য এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যাইবার সময় এই 
চটচটে পরাগ তাহাদের দেহে লাগিয়া এক ফুল হইতে অন্ত ফুলে চলিয়া! যায়। পতঙ্গ 

আকৃষ্ট করিবার জন্য এই জাতীয় ফুলে মিস গন্ধ ও বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ হইয়া 
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থাকে। রজনীগন্ধা, বেলী প্রভৃতি ফুল রাত্রিতে ফোটে। রাত্রিতে অন্য রং অপেক্ষা 

সাদা রংই অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। সেইজন্য মথ প্রভৃতি নিশাচর পতঙ্গ আকৃষ্ট করিবার 
জন্য ইহারা সাদা রং ও তীব্র গন্ধ লাভ করিয়াছে । 

সকল পতঙ্গই সকল ফল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রজাপতি প্রতৃতি 
লম্বা শু'ড়যুক্ত পতঙ্গ যে সকল ফলের মধু আহরণে সক্ষম মৌমাছির পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত । 
আবার মৌমাছি যে ফুলের মধু সংগ্রহে সমর্থ প্রজাপতি তাহাতে বসিলে তাহার পাখা 
আটকাইয়া যাইবে । 

ভ্ীপ্রিয়রগ্ন মুখোপাধ্যায় (দশম শ্রেণী) 

পুস্তক পরিচিতি 

রোগীর পথ্য- শ্রকুদ্রেন্্কুমার পাল । দাশগুপ্ত 
আগ কোম্পানি, ৫৪৩, কলেজ দ্র, কলকাতা । 
পৃঃ--১১২। মূল্য ২২ টাকা। 

রোগ উপশমে উপযুক্ত পথ্যের কাধকরী ক্ষমতা 
অপবিসীম। এ দুর্ভাগা দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে 
স্চিকিৎসকের একান্ত অভাব। এক্প পরিস্থিতিতে 
চিকিৎসকের নিদে শক্রমে রোগীর উপযুক্ত পথ্যের 
ব্যবস্থা প্রায় ঘটে ওঠে না। তাছাড়া দেশের 

নিদারুণ খাছ্য-সঙ্কট, অর্থনীতিক সমস্তা, বোগীর 
শুশ্বধাকারী আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত 
বিশ্বাস প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের পক্ষে প্রতিকূলত। 
স্থষ্টি করে থাকে । ্বল্পব্যয়ে সহজ এবং সর্লভাঁবে 
যাতে বোগ-নিরাময় হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি বেখে 
লেখক বিজ্ঞান সম্মত কতকগুলো পথ্যের নিদেশ 
এই পুত্তকে দিয়েছেন। রূদ্রেন্্র বাবুর সরল এবং 
স্থুচিস্তিত পুস্তকটি কালোপযোগী হয়েছে । এদ্বার] 
জনসাধারণ সহজলভ্য বিভিন্ন খাছ্যের মান শিধণরণে 
সক্ষম হবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। 

বাংলার জনশিক্ষ।--(১৮০০-১৮৫৬) শ্রীযোগেশ- 
চক্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২নং বঙ্কিম 
চাটুজ্যে স্ত্রী, কলকাতা । পৃষ্ঠা ৭৬ মূল্য ॥* আনা। 

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যোগেশবাবু সবিশেষ 
পরিচিত। চিন্তাশীল প্রবন্ধকাঁর হিসেবে বাংলা- 
সাহিত্যে তার দান গ্রশংসনীয়। এই প্ুত্তিকা- 
খানিতে কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব 
পর্যস্ত বেসরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার 

মূল বিষয়গুলো তত্কালীন এতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে 
বণিত হয়েছে । এই পুস্তিক। প্রণয়ণে সমসাময়িক 
গ্রমাণাদি সংগ্রহে লেখক যে আয়াস স্বীকার করেছেন 
তা বাস্তবিকই প্রশংসার । উনবিংশ শতকের 
প্রথমাধে বাংলাদেশে বণিকের মানদণ্ড রাজদগ্রূপে 
দেখ! দিলে বাংলার সমাঁজ-জীবনে বিপ্লবের হুত্রপাত 
হয়। তত্কালে পাঠখালাই ছিল শিক্ষার বনিয়াদ। 
তত্কালে ইংরাঁজীকে যখন শিক্ষার বাহন করা হয় 
তখন বাংলাভাষার কথা শিক্ষাবিভাগীয় কতৃপক্ষের 
মনে স্থান পায়নি। শিক্ষা বিভাগ '110:8001) 
0)০০:৮ মতবাদে প্রণোদিত হয়ে দেশীয় 
পাঠশালার উন্নতিকল্লে সচেষ্ট ন1 হয়ে উচ্চবিদ্য'লয় 
প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন। 
আ্যাডাম পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এর সম্পূর্ণ 
বিপরীত। আ্যাভামের এডুকেশন রিপোর্ট ও তার 
পরিণতি সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তিকাখানিতে 
আলোচিত হয়েছে। ইংরেজ কতৃক আনীত 
পাশ্চাত্য ভাবধারায় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত হতে 
দেখে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এব প্রতিকার- 
কল্লে হিন্দু কলেজ পাঠশালা! ও তত্ববোধিনী "পাঠশালা 
প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে আযডামকেই তার 
কতকট1 অনুসরণ করেন। কিন্তু কালক্রমে এই 
আদর্শ পাঠশাল! ছুটির কার্ঁকলাপ সন্কৃচিত হয়ে যাঁয়। 

এই পুস্তিক] পাঠে বিগত শতকের শিক্ষাসংক্রাত্ত 
বছু তথ্য আমরা জানতে পাবি | * আশাকরি, ইহা 
শিক্ষিত জনসাধারণেয দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 



বিবিধ 
প্রথ্যাত বিজ্ঞানী স্তার রবার্ট রবিনসন 
গত ২৭শে পৌষ, বুধবার প্রাতে 'ইগ্ডয়ান 

এমোসিয়েশন ফর দি কাঁলটিভেশন অব সায়েন্স'-এর 

বহুবাজার স্ীটস্থ এসোসিয়েশন হলে এক বিশেষ 

অনুষ্ঠানে জৈব রসায়নশাস্ত্রেরে অন্যতম বিশিষ্ট 

বিজ্ঞানী ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি 

স্যার" রুবার্ট রবিনসনকে এপোপিয়েশনের বিমলা- 

চরণ স্বর্ণ পদক দানে সম্মানিত করেছেন। 

সাধারণভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি উচ্চস্তবের 

অবদানের জন্টেই এই পদক দেওয়া হয়। 

ইতিপূর্বে স্তার হেনরী ডেল ও ডাঃ আযালবাট 
আইনষ্টাইনকে এই পর্দক দেওয়। হর়। ডাঃ 

ম্ঘেনাদ সাহা! এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্যার 

ববার্টকে সন্বধিত করেন। 

স্যার রবার্ট এই পদক-দান প্রসঙ্গে বলেন, 

ভারতীয় রসায়নবিদগণের বন্ধুত্বের নিদর্শন ্বরূপ 

তিনি এই পদককে অমূল্য দান হিসেবে রক্ষা 
করবেন। স্যার রবার্ট বিজ্ঞান বিষয়ক এক সারগর্ত 

ভাষণ দেন। 

ভারতের একমাত্র আণবিক গব্ষেণ? প্রতিষ্ঠান 
গত ১১ই জানুয়ারি, বুধবার সাহাহ্নে কলকাতার 

বু খাতনামা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট 

ব্ক্তিগণের উপস্থিতিতে অধ্যাপিকা জোলিয়ে 

কুরী নবনিমিত ত্রিতল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স 

ইনষ্টিটিউট ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। 
আণবিক শক্তিব্ষয়ক বিজ্ঞানের অনুশীলনের 

উদ্দেশ্যে উক্ত ইনগ্িটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 

এতৎসম্পক্কীয় গবেষণাকাধ পরিচালনার ইহাই 

সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান । 

অধ্যাপিকা জোলিয়ো কুরী ইনষ্িটিউটের 

ছারোদ্ঘাটন করে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, এ দেশে 

পরমাণু সম্বন্ধীয় পদার্থ বিজ্ঞান অনুশীলনের নিমিত্ত 

একটি নতুন গবেষণাগাবের উদ্বোধনে তিনি বিশেষ 

আনন্দিত। মৌলিক গবেষণাক্ষেত্রে আপবিক 
পদার্থ বিজ্ঞানের অনুশীলনের 'বিশেষ গুরুত্ 

রয়েছে। আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানকে কার্ধক্ষেত্রে 

প্রয়োগ করার গুরুত্বও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

ভারতবর্ষ তার আণবিক সম্পদে প্রভূত এশ্বধশালী 

হলে আণবিক শক্তি সম্থদ্ধে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ 
প্রয়োজন দেখা দিবে এবং তিনি আশা করেন, 

এই প্রতিষ্ঠানটি বৈজ্ঞানিক কর্মী স্য্টির একটি 

প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হবে। 

বন্দু বিজ্ঞান মন্দিরে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বক্ৃত 
গত ১১ই জাচ্ুয়ারি লগ্ডনের বারবেক কলেজের 

পদার্থবিগ্যার অধ্যাপক খ্যাতনাম। বিজ্ঞানী ডাঃ 
জে, ডি, বার্ণাল, আপার সারকুলার রোডে বস্থ 

বিজ্ঞান মন্দিরে “জীবনের উৎপত্তি” সম্বদ্ধে এক 

সারগর্ড বক্তৃতা প্রদান করেন। বস্থ বিজ্ঞান 

মন্দিরের প্রকাণ্ড বক্তৃত।কক্ষটি এই উপলক্ষ্যে 
শ্রোতৃমগুলীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। 

বস্থ বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ভাঃ ডি, এম, 
বস্থ, অধ্যাপক বার্ণালকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান । 

বক্তৃতার গ্রারুস্তে অধ্যাপক বার্ণাল বলেন যে, 

চার ব্ছর পূর্বে তিনি একবার কলকাত। 

পরিদর্শনকালে বন্থ বিজ্ঞান মন্দিরের অতি 

প্রয়োজনীয় গবেষণার কাধনমূহ পরিদর্শন করবার 

স্বযোগ পান। এবারও এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ 

শাখা সমূহে যেসব গবেষণার কাজ চলছে তা 

দেখবার আশা রাখেন | এছাড়। ১২ই জানুয়ারি 

ডাঃ এইচ, মার্ক 40169806006 ১0899) 

712০0075 & টব ৩৪00779 আম্বদ্ধের ১৩ই 

জানুয়ারি অধ্যাপক বার্ণাল “বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব! 

সন্বদ্ধে এবং প্রোফেঃ ইঞঙ্গলহার্ট ১৬ই ও ১৭ই 

তারিখে দুটি সারগর্ত বস্ৃতা করেন। 



৬২ _ বিবিধ 

আগ।মী বছরের ভারভীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 
১৯৫১ সালে ২রা থেকে ৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত 

কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন 

হবে। টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাগামেন্টাল রিসার্চ 

( বোদাই )এর ডিরেক্টর ডাঃ এইচ, জে ভাবা 
জেনারেল প্রেষিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন । 

অন্তান্ত শাখার প্রেসিডেন্ট 

গণিত--ডাঃ লি, রেসিন (মাদ্রাজ )7; সংখ্যা- 

বিজ্ঞান_-এ, আর, সিংহ ( কলকাতা ) পদার্থ বিজ্ঞান 
ডাঃ সি, এস, ভেঙ্কটেশ্বরণ (টিভেগুাম); 

বসায়নশাস্্র-ডাঁঃ আর, সি, সা (বোম্বাই ); 

ভূতত্ব ও ভূগোল--ডাঃ জে, বি, আউডেন 

( কলকাতা ); উদ্ভিদবিগ্ভা--ডাঁঃ বি, বি, মজুমদার 

(নিউ দিল্লী ); জীববিদ্যা ও কীটতত্ব_ডাঃ এন, 

পি, চাটারজি (দেরাদূন )7 নৃতত্ব ও প্রত্ুতত্ব_ 
ডাঃ এস, এস, সনুকার ( কলকাত। ); ভেষজ ও 

পশ্ত চিকিৎসা_ডাঃ জি, শঙ্করণ (কলকাতা); 

কৃষিবিদ্যা-ডাঃ জে, কে, বস্থু ( শোলাপুর ); 

শানীরবিদ্যা--ডাঃ এম, ব্যানাজি (কলকাতা); 

মনস্তত্বা ও শিক্ষাবিজ্ঞান--এস, কে, বোস 

(কলকাতা); ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিষ্ঠা-_ 
প্রোফেঃ এম, এস, থ্যাকার (ব্যাঙ্গালোর )। 

মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নতুন মভবাদ 
নিউ ইয়র্কের ২৭শে ডিসেম্বরের খবরে 

গ্রকাশ, ডাঃ আযালবার্ট আইনষ্টাইন ত্রিশ বৎসর 
গবেষণার পর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে নতুন 
মতবাদ উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্বের শক্তি 

সম্পর্কে পদার্থবিদদের যে সমস্ত! ছিল আইনষ্টাইনের 
নতুন আবিষ্রিঘার ফলে তার সমাধান হয়েছে। 

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মুখপাত্র 
বলেন, মাধ্যাকর্ষণ ও ইলেকট্রো-মযাগনেটিজম্ 
বলে, বিশ্বের যে ছুটি মৌলিক শক্তি আছে ডাঃ 

আইনষ্টাইন “ইকোয়েসনের সাহায্যে উভয়ের মধ্যে 
সামগ্ুস্ত বিধানে সমর্থ হয়েছেন । 

বিজ্ঞানের প্রগতি নামক মাঁকিণ সমিতির 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য! 

বাধিক অধিবেশনে এই আবিষ্কারের কথ! ঘোষণা 

কর! হয়। উক্ত অধিবেশনে ডাঃ আইনষ্টাইন 
উপস্থিত ছিলেন না । নতুন মতবাদটি মাধ্যাকর্ষণের 
বৈজ্ঞানিক রহস্তের উপর আলোকপাত সমর্থ 
হবে বলে ডাঃ আইনষ্টাইনের বিশ্বাস। প্রিন্সটন 
বিশ্ববিদ্তালয় থেকে আগামী ফেব্রুয়ানি মাসে 

সংশোধিত এঁরলেটিভিটি' বিষয়ক যে পুম্তক 

প্রকাশিত হবে ইহা তার নতুন অধ্যায়ের 
সুচন। করবে। 

ডাঃ আইনষ্টাইন তার আবিষ্কৃত নতৃন' মত- 

বাদকে 'মাধ্যাকর্ণের সাধারণ মতবাদ নামে 

অভিহিত করেছেন । ইহাকে তার জগৎ বিখ্যাত 

আপেক্ষিকতাবাদের সম্প্রসারণ বলে প্রকাশ 

করেছেন । 

নতুন মতবাদটি এখনও পরীক্ষিত হয়নি৷ 

পরীক্ষার পূর্বে কয়েকটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান 

প্রয়োজন। ইহার দরুণ কয়েক বসর লাগবে বলে 

মনে হয়। 

ভারতে পেনিসিলিন প্রস্ততের কারখান৷ 
নয়াদিলীর ২৪শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, 

ভারত সরকাঁর পেনিসিলিন, ম্যালেরিয়ার প্রতি- 

যেধক ওধধ ও সালফা ড্রাগ প্রস্ততের জন্যে ৪ কোটি 

টাকা ব্যয়ে এক পরিকল্পন। মঞ্জুর করেছেন। 

কেন্দ্রীয় ও বোম্বাই সবকার একযোগে উক্ত 

পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহন করবেন। পুণার 

সন্নিকটে ডেপুরোডে কারখানার জন্যে স্থান সংগ্রহ 
হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়ার 

জন্যে একটি পরিচালক কমিটি নিয়োগ করা 

হয়েছে। : 

ংবাদদে আরও প্রকাশ, বাঙালাদেশে প্রচুর 

পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করার জন্যে একটি 

মাকিণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে আর 
একটি কারখানা স্থাপনের পরিকগ্পনা ভারত 

সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পরিকল্পনাটি 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঠিয়েছেন। 



জানুয়ারি, ১৯৪৯ ] 

অধিক খান্ত ফলাও অভিযানে ট্র্যাক্টর 
জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে 

যে দশটি ট্র্যান্টর অ+ছে তার মধ্যে ৩টি জলপাই- 
গুড়িতে, ২টি বধমানে এবং অবশিষ্ট ৫টি অন্যান্ত 

জেলায় কাজ করছে। এই বৃহদাকার আটা্গ 
অশ্বশক্তি সমন্থিত ট্র্যা্টরগুলো দ্বারা পতিত জমি 

চাষ করা বিশেষ সুবিধাজনক । গড়ে ১২২ টাক 

ঘণ্ট1 হিসেবে চাষীরা এই ট্র্যাক্টর গুলো ভাড়া নিচ্ছে। 

ঘণ্টায় প্রায় দেড় একর জমি ইহার দ্বারা চাষ কর! 

যেতে 'পারে। এতত্তিন্ন সরকারী ১০টি ট্্যাক্টর 

হরিণঘাটার “ছুপ্ধ বসতিতে? কাজ করছে । 

সরকারী ট্র্যাক্টর ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের বনু 
্র্যাক্টর এই প্রদেশে কাঁজ করছে। 

ভূগর্ডে প্র।চীন সহর 
পূর্ব-পাকিস্তানের সাতক্ষীরার খবরে প্রকাশ, 

কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত কপিলমণি 

গ্রামের নিকটে অতীতের এক সম্বন্ধ সহবরের 

ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 

ইটের তৈরী একটি প্রাচীর এবং ১* হাত চওড়া 

একটি পাকা রাস্তার শেষ চিহ্ন রয়েছে । 

বিশেষজ্ঞের মতে, ইহা সমট হর্যবধনের 

আমলের একটি উন্নতিশীল সহরের ধ্বংসাবশেষ 

হওয়াই সম্ভব। উক্ত অঞ্চলের জমি চাষ করবার 
সময় কৃষকেরা প্রায়ই প্রাচীন মুদ্র। ও ব্রোঞ্জনিমিত 

পাত্রাদি পেয়ে থাঁকে। 

ভারতের খনিজ-সম্পদ 
ভারতের ভূতত্ব জরিপ বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ 

উবলিউ, ডি, ওষেস্টন ইত্ডয়ান মিনাবেল্স্ পত্রিকায় 

ভারতের সেবায় ভূ-বিজ্ঞান প্রয়োগ ও ভাবতীয় 
ভূতত্ব জরিপ বিভাগের অব্দানের ব্যিয় আলোচনা 
করেছেন। দুইটি বিশ্ব-সংগ্রামের ফলে কতৃপক্ষ 

অবহিত হয়েছেন যে, দেশের শিল্লোন্নয়ন অনেক 

পরিমাণে খনিজ-সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং 

খনিজ-সম্পদদের উন্নয়ন আবার ভূ-তাত্বিকদের 

কাজকর্মের উপর নির্তরশীল। ভারতের খনিজ- 

ভ্যান ও বিজ্ঞান ৬৩ 

দ্রব্যের বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য ৫৬ কোটি 

টাকা । খনির্জ-দ্রব্য থেকে প্রাণ্ধ ধাতব দ্রব্যের 

মুল্য ২৪ কোটি টাকা । এদেশের বৈদ্যুতিক শক্তির 

অনেকাংশই কয়লা থেকে উৎপন্ন হয়; আবার 

ভূ-বিজ্ঞানের উপর খনিজ শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর 
করে। এদেশের ভূ-তাত্বিক মানচিত্র তৈরীর 

আবশ্যকতা আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ওয়েষ্টন বলেছেন, 

এ পর্যন্ত ভারতীয় ভোমিনিয়নের শতকরা! ২৮ 

ভাগ স্থান ভূ-তত্বের দিক দিয়ে এক ইঞ্চি স্কেলে 

পরিমাপ করা হয়েছে । এখনও প্রায় ২৯০,০০০ 

বর্গ মাইল জায়গা! মাপ করতে বাকী আছে। 

এক এক মরস্থমে এক এক জন ভূ তত্ববিদ ৩৫০ ব্্গ 

মাইল স্থান জরিপ করতে পারেন-_এই হিসেবে 

এক ইঞ্চি স্কেলে জরিপ ৫০ জন ভূ-তাত্বিকের ১৬ 

বছর সময় লাগ'ব। মানচিত্র তৈরী ছাড়া ভূ-তত্ব 
জারপ বিভাগের কাজ নানাদিকে গ্রসাবিত হয়েছে। 

এই বিভাগে নতুন নতুন বিষয়ের জন্তে কয়েকটি 

নতুন শাখাও খোলা হয়েছে । এই বিভাগ প্রাদেশিক 
ও উপরা'্ীয় গভর্ণমেণ্ট সমূহকে নানাভাবে সাহাধ্য 
করে থাকেন। কেন্দ্রীয় নদী, নালা, সেচ, নৌ- 
চলাচল কমিশন, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, 

শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণাপরিষদ প্রভৃতি কয়েকটি 

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই বিভাগের যোগাযোগ 

রয়েছে। 

কাশীপুর বিদ্যুৎসরবরাহ কেন্দ্র 
কাশীপুর নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র উদ্বোধন 

করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ 

কাটজু কলকাতার বিছ্যাৎসরবরাহ ব্যবস্থাকে 

হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে আরও দশ মাইল প্রসারিত 

করবার জন্যে কলকাতা ইলেকটি,ক সাপ্লাই করপো- 
রেশন লিমিটেডের নিকট অনুরোধ জানান । ডাঃ 

কাটজু বলেন উন্নয়নের পর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার দিন আজ আর নেই। বর্তমানে এটাই 
সত্য হয়ে উঠছে.যে, শক্তি যেখানে যাবে সেখানেই 

আলোক ও প্রগতি তার পশ্চাদহশরণ করবে। 



৬৪ বিবিধ 

আজকাল ধৈদ্যুতিক শক্তির প্রসারের পরই সহর 

অঞ্চল ও অধিবাসীদের উন্নয়ন ঘটে থাকে। 

তিনি আরও বলেন যে, কলকাতার ক্রমবধ'মান 

লোকসংখ্যা বিবেচনায় সরকার এর পরিপার্থে ছোট 

ছোট মহর গড়ে তোলার কয়েকটি পরিকল্পন! 

বিবেচনা করছেন। এমতাবস্থায় কলকাত1 ইলেক্- 

টিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড হাওড়া থেকে 

আমতা লাইনের দিকে আরও দশমাইল পর্যন্ত 

গ্রামাঞ্চল বিছ্যুৎসরবরাহে আলোকিত করে তুলে 
বিশেষ সাহায্য করতে পারেন। 

নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের বিষয় বলতে উঠে 
কোম্পানির সভাপতি স্যার জেমস ভোনান্ড ব:লন 

ধে, উক্ত কেন্দ্রের সরবরাহ শক্তি দু-লক্ষ দশ হাজার 

কিলোওয়াট ঈ্লাড়াবে। এখন পর্যস্ত ছুটি বিদ্যুৎ 

সৃজন যন্ত্র ঘারা মোট একলক্ষ দশ হাজার কিলো- 
ওয়াট পরিমিত শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। 

সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে এতে ঘর-নংসারে যে 

ধরনের বাতি জালান হয় সেরূপ বিশলক্ষ বাতি এক 

সঙ্গে জালান চলবে। এতে কলকাতার চাহিদার 

অনেকখানি মিটান চলবে । উপরস্ত পুরাতন আরও 
তিনটি কেন্দ্র থেকে মোট দু'লক্ষ নব্বই হাজার 
কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। এ থেকে 

বুঝা যায় যে, ১৯১২ সনের কলকাতার বিদ্যুৎ চাহিদ 
কি অস্ুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

স্যার জেমস আরও বলেন ষে, এই কেন্দ্রটি গড়ে 
তুগতে মোট আট কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। 

অন্ত কেন্দ্রের তুলনায় এখানে প্রায় দ্বিগুণ খরচ করা 

ওয় বর্ষ, ১ম নংখ্যা 

লেগেছে; কারণ ঘন্ত্রপাতিগুলে! আরও নির্ভরযোগ্য 

ও উন্নততর কর] হয়েছে। 

কোম্পানির দীর্ঘ পঞ্চাশ ধখমরের পশ্চাৎ ইতিহাস 
পর্ধালোচনা প্রসঙ্গে স্যার জেমস্ বলেন যে. ১৯১২ 

সনে কলকাতায় মৌট এক কোটি বিশলক্ষ ইউনিট 

বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হতো! এবং ১৯১৯ সূনে তা ৭২ কোটি 

ইউনিটে দীড়িয়েছে। বর্তমানে যে কেন্দ্র গড়া 

হয়েছে তা ভাবী শক্তি স্থজন কেন্দ্রের অংশবিশেষ 

মাত্র) উন্নয়ন পরিকল্পনার এটি প্রথমাংশ মাজ্জ। 

বিছ্যুতেব চাহিদার আজ আর অন্ত নেই। গ্ররুত- 

পক্ষে বর্তমানে ইহা আর দৈনন্দিন জীবনের বিলাসের 

সামগ্রী নয়। ছোট বড় শিল্প সংস্থা বিদ্যুৎ শক্তির 
জন্যে দাবী জানাচ্ছে। গৃহস্থালীর ব্যাপাবেও 

চাহিদ। নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী বছরে আরও 
চাহিদার সন্মুখীন হতে হবে এবং এই বৃহৎ শক্তি 
কেন্দ্র দ্বারাও তা সম্পূর্ণ মিটান যাবে না। স্যার 

জেমস্ বলেন, কলকাঁতাকে নির্ভরযোগ্যভাবে এবং 

উপযুক্ত পরিমীণে বিছ্যৎ শক্তি সরবরাহের 

গৌরবময় এঁতিহাকে আমরা রক্ষা করে চলব-- 
এটাই আমাদের উদ্দেশ্য । এই নতুন শক্তি হৃজন 

কেন্দ্র আমাদের একাস্তিক চেষ্টার প্রমীণ এবং 

কলকাতার ভাবী শিল্প ব্যবস্থার উপরই আমাদের 

পরিকল্পনীসমূহ ভিত্তি করে বচিত। অনুষ্ঠানের 

পু ডাঃ কাটজুকে কেন্দ্রটির বিভিন্ন অংশ ঘুরাইয়া 

দেখান হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 

বিধানচন্ত্র রাঁয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

ভ্রম সংশাধন 

গত ডিসেম্বর সংখ্যার ৭১৭ পৃষ্ঠায় ক্যালসিয়াম শতকর1 ৩৩ ভাগ ও ফসফরাম ৩০ ভাগের 
স্থলে যথাক্রমে '৩৩ ও '৩০ ভাগ হবে; এবং ৭৫৪ পৃষ্ঠায় “ক্রামাইড সঃ অবসাদক পর্যায়ে যাবে। 
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জৈব রসায়নশান্ত্রের ক্রমবিকাঁশে গন্ধাদ্রব্য গবেষণার অবদান 
প্রীহরগোপাল বিশ্বাস 

বৈদিক যুগ থেকেই স্থগন্ধি পুস্পসস্তাব এবং 

ধৃপ-ধুনে প্রভৃতি গন্ধোপচার আমাদের দেবার্চনার 
অপরিহাধ অঙ্গের মধ্যে গণ্য । খস, চন্দন, চুয়া, 
মুগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারও সুপ্রাচীন । 

বিবিধ স্গদ্ধি মশলার ব্যবহারও কম দিনের নয়। 

আর গন্দ্বব্যের ব্যবসায়ও যে প্রাচীন ভারতে 

গ্রসিদ্ধি লাভ করেছিল গন্ধবণিক সম্প্রদায়ই তো! 

তার জলন্ত গ্রমাণ। এততসত্বেও গন্ধদ্রব্য সংক্রান্ত 

রমায়নশান্্ব আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি । গত 

অর্ধশতাব্ধী যাবৎ ভারতে আধুনিক রসায়নশাস্ত্- 
চর্চার স্যত্রপাত হলেও এখন পর্যস্ত এই শাস্ত্রে 

ভারতবাসীদের খুব উল্লেখযোগ্য কোন দান নেই 

বললেই চলে। 

পাশ্চাত্য দেশসমূহে গন্ধব্রব্য সংক্রান্ত রসায়ন- 

শান্্ের চর্চা আরম্ভ হয়েছে কিঞ্চিদধিক এক শত 

বছর। এই সময়ের মধ্যে ওই শাস্ত্র এতদূর উন্নতি- 
লাভ করেছে ে, তার যশ:সৌরভ সারা সভ্যজগতে 

পরিব্যা্ হয়ে পড়েছে । এই শাস্ত্রে সাফগ্যলাভে 

ইতিমধ্যে একাধিক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারও 

পেয়েছেন। পাশ্াতা মনীষীদের গন্ধদ্রব্য সংক্রান্ত 

রসায়ন অনুশীলনের মোটামুটি আলোচন] করাই 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

একটি গন্ধদ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়েই 
জৈব বসায়নশান্ত্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিকাশ 

ঘটে। এ হচ্ছে তিত বাদাম তেল নিয়ে 

গবেষণা । গব্ষেক ছুজন তরুণ জার্মান 

ঝাঁসায়নিক--লিবিগ এবং ভোয়েলার। ১৮৩২ 

সালের ১১ই মে তারিখে ভোয়েলার তার 

অকুত্রিম স্ুহ্বদ লিবিগকে লেখেন--"একটি কাজের 

মত কাজের জন্যে আমার প্রাণ ছটফট করছে--- 

তিত বাদামের তেল নিয়ে গবেষণা আপনার 

কেমন মনে হয়?” অতঃপর একযোগে কাজ আর্ত 

করে সেই বছরেই উভয়ে লিবিগের “আনালেন 

দের কেমি উণ্ড ফার্সেংসীতে* “বেনজয়েল 

র্যাডিক্যাল' সম্বন্ধে ঠাদের মূল্যবান গবেষণা প্রকাশ 
করলেন। তারা প্রমাণ করলেন যে, এই বেনজয়েল 

র্াযাভিক্যাল তিত বাদাম তেলের প্রধান স্থগদ্ধি 

উপাদান বেনজালভিহাইডের অংশমাত্রই নয়_- 

পরস্ধ আরও অনেক পদার্থই ইহাদ্বারা গঠিত। 
আর এই আবিষ্কারের দ্বারা কেবল বেনজয়েল 
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যুক্ত জৈব যৌগিক পদার্থের সুসন্বদ্ধ শ্রেণীবিভাগ 
ব্যতীত পরবর্তীকালে জৈব পদার্থ সমূহের সুশৃঙ্খল 
শ্রেণীবিভাগের পক্ষেও ইহা! নজির স্বরূপ হয়ে 
দাড়ায়। অনেকেই জানেন, বেনজালডিহাইভ 

নামটি এসেছে বেনজয়িক আযামিভ থেকে--খার 
এই আযাসিভ বেনক্ষয়েন নামক আঠা থেকে সপ্তদশ 

এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিশুদ্ধ দানাদার অবস্থায় 

প্রস্তুত হয়েছিল। 
তৎকালে খাঁটি রসায়ন-বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী 

বিভাগ ন। তওয়াতে শ্বভাবজাত জৈব পদার্থ গুলে 

তাদের সবচেক্ে উল্লেখযোগ্য বাহ-্প্রকৃতি (91551- 

০৪] 0:00€76169) অন্থসাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ 

করা ইতো। বসায়সের তদানীন্তন পাঠ্যপুস্তকে 

ন্থগন্ধি পদার্থ নামক অধ্যায় থাকত $ বিস্তু তখন 

পর্যস্ত এ ধারণা আসেনি যে, গম্বদ্রব্য গুলোর 

পরম্পরের অস্তঃপ্রকৃতি বা আণবিক গঠনের মধ্যে 

একটি সাধারণ যোগস্ত্র আছে। যে সকল গন্ধ- 

দ্রব্যের গঠনপদ্ধতি সহজে নির্ণয় করা] সম্ভব হয়েছিল 

সেগুলোর মূলে বেনজিনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে 

১৮৬* সালে অগষ্ট কেকুলে ক্রসেল্স্ বিজ্ঞান সংসদে 

যে মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করেন তাতে তিনি জৈব 

পদার্থগুলোকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করেন-স্পন্থগদ্ধি 

পদার্থ এবং চবি সংক্রান্ত যৌগিক পদার্থ। 

বর্তমানে. স্থগন্ধি বলতে আর শুধু বেনজিন- 

সম্ভব পদার্থ ই বুঝায় নাঃ পরস্ধ আলিফ্যাটিক এবং 
আ্যালিসাইক্রিক বিভাগের বন পদ্দার্কেও এই 

শ্রেণীভুক্ত বলে ধরা হয়ে থাকে । 

ন্বগন্ধি দ্রব্যের গবেষণা জেব রসায়নশাস্ত্রের 
উপর অনেক দিকেই প্রভাব বিস্তার করেছে। 

তিত বাদামের অপর একটি উপাদান আমিগ- 

ডালিনের গবেষণা থেকে গ্লকোনাইভ নামে 
একশ্রেণীর উদ্ভিজ্জ যৌগিক পদার্থের বিষয় প্রথম 

জানা যায়। যদিও ইতিপূর্বে রুবিকে এবং অপর 
ছু-একক্জন বিজ্ঞানী এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত 

করেছিলেন তথাপি ১৮৩৭ সালে লিবিগ ও 

[ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখা। 

ভোয়েলারের গবেষণার ফলেই আামিগভালিন যে 

বেনজালভিহাইড, হাইড্রোসায়ানিক আমিড 

এবং গ্লুকোজের সমবায়ে গঠিত তাও চরমভাবে 
স্থিরীকত হয়। ৃ 

বেনজালডিহাইড নিয়ে গবেষণাকালে ১৮৫৩ 

সালে বারটাগনিনি সোডিয়াম বাইসালফাঁইটের 

সাহায্যে আযলভিহাইড পৃথক করবার উপায় 

উদ্ভাবন কবেন। পিরিয়ার আযালভিহাইড 
তৈরীর পন্থাও এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৫৩ 
সালে ইটালীর রাসায়নিক ক্যানিজাবো ঘনীভূত 

কষ্টিক সৌড1 দ্রবণযোগে বেনজালডিহাইড থেকে 

বেনজয়িক আসিভ ও বেনজাইল আযালকহল 

প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার করেন। জৈব রসায়নের 

ছাত্রদের কাছে ক্যানিজারোর রিআকশন 

স্থপরিচিত। গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ে বহুল ব্যবস্থত 

বেনজাইল আলকহল এইরূপে প্রথম আক্ষ্কিত 

হয়। বলাবাহুল্য, পরবতকালে আলকাতরার 

অন্ততম উপাদান টলুয়িন থেকে বেনজাইল 
আলকহল এবং বেনজ্জালডিহাইভ প্রভূত পগ্গিমাণে 

প্রস্তুত করবার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। 

১৮৩৩ সালে ডুমা এবং পেলিগো দারুচিনির 

তেল থেকে সিনামিক আলডিহাইড নামক স্থগন্ধি 
বের করে সিনামিক আিডের সঙ্গে এর সন্বন্ধও 

স্থির করেন। ১৮৫৬ সালে শিয়োজা বেনজাল- 

ডিহাইড এবং আাসেট আলডিহাইভের রাসায়নিক 

সম্মিলনে দিনামিক আযালডিহাইড তৈরী করেন 

এবং সেই বছরই সার উইলিয়ম পারকিন বেনজাল- 

ডিহাইড, সোডিয়াম আমিটেট এবং আস্টেক 

আানহাইড়রাইড থেকে দিনামিক আযসিডের প্রস্তত 

প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইহাই পারকিনের 

রিআাকশন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

১৮৬০ সালে কোলবে সোডিয়াম ফিনোলেট 

এবং কার্বন ডাইঅক্মাইভ যোগে স্তালিসিলিক 

আযাসিড প্রস্তুত করেন। ইহা ৮কালবের সিন্থেসিস 

নামে পরিচিত। এই নঙ্গির অন্গমরণ করে রাইমার 
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এবং টিমান গুয়াকল ও ক্লোরোৌফরম থেকে 

পটাসের সাহাধ্যে ভ্যানিলিন নামক বনু ব্যবহৃত 

গন্ধত্রব্যু প্রথম কৃত্রিম উপায়ে প্ররস্ততের খ্যাতি 
অর্জন ,করেন। এঁদের নামও জৈব রসায়নের 
ছাজদের নিকট স্থুপরিচিত। অনেকেই জানেন, 
লবখঙ্গের তেলের প্রধান উপাদান ইউজিনল থেকে 

রাসায়নিক উপায়ে প্রচুর পরিমাণে ভ্যানিলিন 

আজকাল তৈরী হয়ে থাকে। স্থইজারল্যাণ্ডে 
জেনেভার শহরতলীতে জিভোা কোম্পানীতে 

লবঙ্গের তেল থেকে প্রভূত পরিমাণে ভ্যানিলিন 
তৈরীর ব্যবস্থা গত বছর জানুয়ারি মাসে আমি 

দেখে এসেছি । 

সার উইলিয়াম পারকিন উদ্ভিজ্জ সুগন্ধি কুমীবিন 

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত করেন এবং ফিটিগ উহার 

রাসায়নিক প্রকৃতি নিধণরণ করেন। অধুন ল্যাক- 
টোন নামে পরিচিত অনেকগুলো পদার্থও ফিটিগ-ই 

প্রথমে তৈরী করেন । 
১৮৭৫ সালের কাছাবাছি ভাণ্টহ্ফ এবং ল'বেল 

প্টীরিও কেমিগ্রির, গোড়াপত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে 

জৈব রসায়নের ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অবসান ঘটে; 
কিন্তু তৎসত্বেও গন্ধন্রব্য সংক্রান্ত গবেষণার সম্পূর্ণ 

অভিনব পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অগ্রগতি ব্যাহত 

হয়নি । ফরালী জাতি দৌখিনতার জন্তে স্থুপরিচিত। 
নতুন নতুন গঞ্ধজ্বব্যে্ ব্যবহারও এদের মধ্যেই 

বেশী। ফরাদী রাসায়নিক ভিক্টর গ্রিগনার গগ্ধ- 

দ্রব্যের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েই জৈব রসায়নশান্ত্ে 
অসাধারণ মৌলিকত্ব প্রদর্শন পূর্বক ১৯১২ সালে 
নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। লেবু ঘাঁসের 

তেল থেকে পাওয়া যায় সিট্রাল নামক অবিকল 

লেবু পাতার গদ্ষযুক্ত তেল। দক্ষিণ ভারতে 

লেবু ঘাঁন প্রচুষ জন্মে এবং উহার তেলও সেখানে 

তৈরী হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ধ থেকে ১ কোটি 

৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার লেবু ঘাসের তেল বিদেশে 

চালান গেছে বলে শিমেল কোং-এর রিপোর্টে 

দেখতে পাই। অনেকেই জানেন, এই পিইরাল 

জৈব রসায়নে গন্ধদ্রব্যের অবন্ধান ৬ 

থেকে রাসায়নিক উপায়ে অতি মুল্যবান গন্ধব্রব্য-.. 
আগোেনোন তৈরী হয়ে থাকে । আমরাও ল্যাব 

রেটরিতে ইহা! প্রস্তত করেছি। এখন গ্রিগনারের 
কথায় আসা যাক। সিট্রাল রূপান্তরিত হয়ে অন্সায় 

মিথাইল হেপটিনোন। ১৮৯৮ সালে গ্রিগনার 

এই পদার্থের ইথর দ্রবণের সঙ্গে ম্যাগমেসিয়াম ধাতু 

এবং আ্যালকাইল-হালোজেনাইভ-এর পরীক্ষা 

করতে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং বছুফজগ্রস্থ 
রিআাকশন আবিষ্ার করে ফেলেন। গ্রিগনাবের 

এই রিআযাকশন সাহায্যে নান। প্রকারের উজৈব 

রাসায়নিক পদার্থের সংঙ্লেষণ সহজ হয়ে পড়ে 

এবং এই কাজের দরুণ তিনি নোবেল পুরস্কার 

পান। ১৯০৪ সালে অপর ছু'্জন ফরাসী 
রাসায়নিক-_বুভে! এবং ব্র্যাঙ্ক গোলাপ ফুলেন 

স্থগদ্ধির প্রধান উপাগান ফিনাইল ইথাইল 
আযালকহল তৈরীর চেষ্টায় এষ্টাব শ্রেণীর পদার্থের 

উপর নির্জল! স্ুঝ! এবং সোডিয়াম ধাতুর ক্রিয়ায় ওই 
শ্রেণীর প্রাইমারি আলকহল তৈরীর একটি লাধারণ 

পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেল.লন। এদের সপ্মিলিত 

নামেই এ রিআাকশন পরিচিত। মেরভাইন 
এবং পনডফে “রিডাকশন” পদ্ধতির আবিষারও 

হয়েছে গন্ধদ্রব্যের সন্ধানেই ৷ একস্কলে আলুমিনিয়াম 

আালকহলেট রিএজেন্টরূপে ব্যবনহ্ধত হয়। এর 

ফলে স্নামিক আলডিহাইড থেকে নিনামিক 

আলকহল তৈরী সহজ ও সস্তা হয়ে পড়েছে। 
১৮৮* থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে জামণন 

রাসায়নিক অটে৷ ভালাক এবং ইরেজ রাসায়নিক 

জুনিয়র পারকিন তাপিন শ্রেণীর গচ্বদ্রব্য সম্থন্ধে 

অনেক মুল্যবান গবেষণা করেন। এদের বিশ্েষণ 

এবং সংঙ্গেষণমূলক গবেষণায় শুধু যে তাপিন 

কেমিছ্রিরই উন্নতি হয় তা নয়, পরস্ত ইহার ফলে 
জৈব রসায়নশাস্ত্বের ভিত্তিও প্রশস্ততর এবং দৃঢ়তর 
হতে থাকে। 

১৯*৪ সালে কম্প। রসায়নাগাষে কপূর সংঙ্সেষণ 

কবে খ্যাতিলাভ করেন । এতাবৎকাল বাসাম্বনিক- 
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গ্রণের চেষ্টায় “মনো-তাপিন” সম্থদ্ধে বছু বিষয় 

পৰিষার হলেও এর চেয়ে জটিল তাপিনগুলো 

সম্বন্ধে কেউ বিশেষ আলোকপাত করতে 

পারেননি । 

১৯২* সাল থেকে তাপিন-কেমিষ্টির ক্ষেতে 

একজন শক্তিশালী বাসায়নিকের আবির্ভাব হয়। 

ইনি স্বনামধন্য লিওপোল্ড. কুজিকা। সিলেনিরাম 

সাহায্যে ভিহাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়া অবলম্বনে 

উচ্চশ্রেণীর জটিল তাপিন অণুর, কঙ্কাল নিধখরণে 

ক্ুজিক৷ মফল হলেন। ইনি তখন জুরিখে অধ্যাপক 
স্টাউডিঙ্গাবের সহকারীরূপে তত্রত্য টেকনল- 

জিক্যাল ইনট্িটিউটে গবেষণা করছিলেন। 

জেনেভা গম্ধদ্রবযের তদানীন্তন বিধ্যাত রাঁসায়নিক 

কারখানা শুইট-নেফের টেকনিক)াল ডিরেক্টর 

ডক্টর ফিলিপ শুইট রুজিকার প্রতিভায় আকুষ্ট 

হয়ে দের কারখানার সঙ্গে সহযোগিতার জন্মে 

তাকে আহ্বান জানান। বিচক্ষণ শিল্পনায়ক 

এবং জৈব রসায়নশাপ্মের একনিষ্ঠ গবেষক শুইট 

রুজিকাকে সর্বপ্রকার সুযোগ, সম্মান ও উপযুক্ত 

লভ্যাংশে সন্তষ্ট করায় রুজিকা ফারনেসল এবং 

নেরলিডল নামক পুষ্পগদ্ধি ছুটি পদাথ প্রচুণ 

পরিমাণে সংশ্সেষণ প্রণালীতে প্রস্তত করবার পদ্ধতি 

শীঘ্রই কারখানাকে দিয়ে দিলেন। 

রুঞ্জিকার অক্লান্ত সাধণায় তুষ্ট প্রকৃতিদেবী 

যেন তার গুপ্চ রহশ্তের সন্ধান দিলেন তার 

একনিষ্ঠ সেবককে। রুজিক। দিব্যচক্ষে দেখতে 

পেলেন যে, অধিকাঙ্গুরীয় জটিল তাপিনগুলোও 

মূলত: আইসোপ্রিন নামক ক্ষুদ্রাবয়ব রাসায়নিক 

পদার্থের সমন্বয়েই গঠিত। অপর অনেক প্রকার 

জব পদার্থের আগবিক তথ্য সমাধানেও ইহা 
যথে্ট সাহায্য করল। ধৃপেক ভেতরের রেজিন 
'আযাসিড, রিঠার ফেনা উৎপাদক শ্যাপোনিন, গাজর, 

লঙ্কা! প্রভৃতির রডিন পদার্থ ক্যারোটিনয়েড, এমন 

কি ভিটামিন-এ নাসায়নিক প্রক্কতিও এই 

তথোঝখ বলে সহজবোধা হয়ে পড়ল। রুজিকা 

[ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

অনেক প্রকার জটিল তাপিনের প্রকৃতি নির্ণয় 

করলেন এবং সংশ্লেষণও করলেন অনেকগুলে!। 

“হেলভেটিক1 কি'মক। আকা; নামক পত্রিকায় তার 
এই সব গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হতে থাঁকল। 

অতঃপর তিনি ফিলিপ শুইটের পরামর্শমত 

মুগনাভি এবং গন্ধগোকুলের (০1৬০০ ০৪) দেহ- 

সঞ্তাত স্থগন্ধির স্বরূপ আবিষারে এবং সেগুলে। 

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের গব্ষেণায় প্রবৃত্ত হলেন। 

১৯২৬ সালে তিনি জুরিখের ফিডারাল ইনষ্টিটিউট 

অব টেকনলঞ্জির অধ্যাপকের পদ লাভ করেন; 

কিন্ত সেখানে থাকলে তার ঈপ্সিত কাজ এগোবে 

নাভেবে শীঘ্রই তিনি জেনেভাতে শুইট-নেফ 

কোংর নব্নিমষিত উচ্চাঙ্গের গবেষণার ব্যবস্থাযুক্ত 

ল্যাবরেটরিতে যোগদান করলেন। কয়েকজন 

সুদক্ষ সহকর্মীও দিবারাত্র তার সঙ্গে খাটতে 
লাগলেন। 

এই গন্ধপ্রব্যগুলোর গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে 

রুজিকা বসায়নশাস্ত্রের আর একটি জটিল সমস্যার 

সমাধান করলেন। ইতিপূর্বে রাসায়নিকের তিন 
থেকে আট কার্বনযুক্ত অঙ্গুরীয়ক আকারের অণু 

গগনে সমর্থ হয়েছিলেন নয় বা ততোধিক 

কার্বন দ্বারা অঙ্গুরীয়ক আকারের যৌগিক পদার্থ 

(0716 ০0100090129) সংশ্লেষণে কেউ সমর্থ হননি । 

জেনেভাব ল্যাবরেটরিতে রুজিকা এই হ্টিল 

রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনে কৃতকাধ হলেন এবং 

শীঘ্ই বহু কাবনযুক্ত ঈপ্দিত অগুরীয়ক আকারের 

অণু একজালটোন, পিভেটোন, মাঁসকোন প্রভৃতি 

পদার্থ হলে ভূমিষ্ঠ । এরা যে রাসায়নিক রুজিকার 

খ্যাতি সার! বিশে ছড়িয়ে দ্রিল তাই নয়, পরস্ত 

অতিশয় স্থায়ী ও মিষ্টগন্ধযুক্ত এই সব পদার্থ কৃত্রিম 
উপায়ে প্রস্তুত পূর্বক কোম্পানি অগাধ অর্থো- 

পার্জনের সুযোগ পেলেন। ডক্টর শুইটের দুবদৃষটি 
এবং গুণগ্রাহিতার অপূর্ব পুরস্কার হাতে হাতেই 

মিলল! ্ 

অনেকেই জানেন, শুইট-নেফ কোম্পানি 



ফেব্রুয়ারি, ১৯৫* ] 

বর্তমানে ফাঁরমেনিশ কোম্পানি নামে পরিচিত। 

রুজিকা এই কোম্পানীর ল্যাবরেটরিতে স্থৃদক্ষ 
সহকারীদলকে ই সব কাজে অন্থপ্রেরণা 
ও নির্দেশ দিয়ে ১৯২৭ সালে হল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী 
ইউট্রেকট বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নের অধ্যাপকের 

পদ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৩০ 

সালে আবার জুরিখের ফিডীরেল ইনষ্টিটিউট অব 

টেকনলজিতে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে ফিরে 

এসেছেন। এখনও তিনি ওই পদেই অধিষ্ঠিত 
আছেন । ১৯৩৯ সালে তিনি রসায়নশাস্ত্রে নোবেল 

পুরস্কার লাভ করেন। করুজিকার ইউট্রেকুটে 

অবস্থানকালে ইদানীং কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

অধ্যাপক ডক্টর যোগেন্দ্রন্দ্র ব্ধন তার সঙ্গে 

বছরাধিককাল কাজ করে উচ্চাঙ্গের তাপিন- 

কেমিগ্্রির টেকনিক সুষ্ঠভাবে শিখে আসেন। 

অধ্যাপক ব্ধন এই লাইনে উল্লেখযোগ্য কাজ 

করেছেন; ততিন্ন তার কাছে প্রেরণা ও সাহাধ্য 

পেয়ে অনেক বাঙালী ছাত্রই এদিকে ঝুঁকেছেন। 

এদের মধ্যে ডক্টর ফণীন্দ্রচন্্র দত্ত তাপিন-কেমিট্রিতে 

বেখ'নাম করেছেন। ইনি জুরিখে অধ্যাপক কারার 
ও পরে অধ্যাপক কুজিকার সঙ্গে কা করার পর 

সম্প্রতি হার্ড বিশ্ববিষ্যালয়ে গিয়েছেন । গত বৎসর 

জানুয়ারি মাসে জুবিখে ৬নং ইউনিভারসিটি স্ট্রীটে 
অধ্যাপক রুজিকার.সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি। ইনি 

অতিশয় হ্ৃগ্ভতাঁর সঙ্গে কথাবাত। বললেন এবং 

ডক্টর ফ্ণী দত্বকে ডেকে আমাকে তার ল্যাবরেটরি 

দেখাতে বললেন । আমার জার্মান প্রাইমারেরও 

ইনি প্রশংসালিপি দিয়েছেন । 'বৃটোরস্ক বৃযন্কন্ধ 
সদাপ্রফুল্ল এই বায়ান অধ্যাপকের গ্রীতিমধুর 
ব্যবহার চিরমিন মনে থাকবে। 

অধ্যাপক রুঞ্জিকর বসবার ঘরের পাশেই তান 

প্রাইভেট ল্যাবরেটরি । সেখানে ছুই তিন জন 

সুদক্ষ রাসায়নিক বিরাট আকারের ফ্লাঞ্স প্রভৃতি 

নিয়ে ভ্যাকুয়াম 'ডিস্টিলেখশন করছেন দেখলাম। 
এর কয়েকদিন আগে ফারঘেনিশ কোংর রিসার্চ 

জেব রসায়নে গন্ধদ্রব্যেক অব্দান ৬৪ 

ল্যাববেটরিতেও অনুরূপ যন্ত্রপাতির সাধায্যে কাজ 

হচ্ছে দেখেছিলাম । অধ্যাপকের প্রাইভেট ল্যাবরে- 

টরিতে কারখানার সঙ্গে সহযোগিতামূলক কাজই 
সাধারণতঃ হয় বলে শোনলাম ; অবস্থা কারখানাতেও 

তাঁর নির্দেশে কাজের বিরাম নেই | তার স্থষোগ্য 
সহকারীরাও কোম্পানির ল্যাবক্েটরিতে যথেষ্ট 

যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন । উদাহরণ স্বরূপ, তার 

প্রিয় শিশ্ত ম্যাক্স ষ্টোল কিছুদিন পূর্বে একজাল- 
টোলাইড নামে মূল্যবান স্থগন্ধি প্রস্ততের নতুন 

উপায় উদ্ভাবন করাতে ওই মহার্ধ্য পদার্থের মূল্য 

শতকরা ৭৫ ভাগ হাস করতে সমর্থ হয়েছেন । 

প্রতিভাবান অধ্যাপকের সহযোগিতায় বাসা” 

মনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান কিরূপ বিপুল সমৃদ্ধিলাভ 

করতে পারে অধ্যাপক রুজিকার লঙ্গে ফারমেনিশ 

কোম্পানির ঘনিষ্ঠ যোগ থেকেই তা বুঝ! ঘায়। 

গত বছর জানুয়ারি মাসে জেনেভাতে ফারমেনিশ 

কোম্পানির কারখানা পরিদর্শনকালে দেখলাম, 

অধ্যাপক রুজিকার নোবেল মেডাল এবং নোবেল 

ডিপ্লোমার গ্রতিলিপি রয়েছে গুদের বনবার ঘরে। 

বদ্দিও পাশ্চাত্য রসায়নবিদদের সাধনায় বনু 

মূল্যবান গন্ধব্রব্যই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হতে শুরু 
করেছে তথাপি এখনও অনেক প্রকার মহার্ধ্য 

স্থগ্ধির কাচামাঁল হিসেবে লেবু ঘাস, পামারোজ।, 

সিউ্রোনেলা, খন, চন্দন, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতির 

তেলের ব্যবহার তেমন হ্রাস পায়নি। ১৯৪৭ 

সালেও ভারতবর্ষ থেকে দেড় কোটি টাকা মূল্যের 
এই সব গন্ধ তৈল পাশ্চাত্য দেশে চালান গেছে 
বলে শিমেল কোম্পানির বাধষিক রিপোর্টে উল্লেখ 

রয়েছে । যদি আমাদের দেশে সুদক্ষ রসাম়নী 

পরিচালিত উপযুক্ত রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান 
থাকত তবে ওই সব কাচামাল থেকে দেশেই 

উচ্চ শ্রেণীর গঞ্ধপ্রব্য তৈরী করতে পারলে আজ 

ওই দেড় কোটি টাকার স্থলে হয়ত বিশ কোটি 

টাকা আসত । আমাদেবু অসংখ্য শ্রমিক এবং 

শত শত বিজ্ঞানীও এই ব্যপদেশে অন্নসংস্থানের 



দও জান ও বিজঞান 

স্ছযোগ পেত। আমাদের মধ্যে ধীরা বপায়ন- 

শাস্ত্রে কিঞ্িৎ অধিকার লাভ করেছি তার! 

এই শোচনীয় ব্যাপার উপলব্ধি করে অসহায়ের মত 

আপসোম করছি__“আমার ধুয়া আন বাড়ি যায় 
আমারই আডিন! দিয়! 1” 

দেশের বিত্তশালী বুদ্ধিজীবীরা এবং নরকারের 

উচ্চপদস্থ কর্মচাবিগণ আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীদের 

সামনে প্রাণীন ভারতের নিষ্ঠা, সাখনা, তপস্যা 

প্রভৃতির আদর্শ ধরছেন; কিন্তু কিরূপ পরিবেশের 

মধ্যে গ্রাচীনেরা মাধন! বা তপন্তা করতেন তাঁর 

চিত্র তো সেই কঙ্গে তারা দেখাচ্ছেন না। মহামতি 

এইচ, জি, ওকেল্স্ জার্মান বৈজ্ঞানিক উন্নতির 
ঘুলনুত্র সম্বন্ধে বলেছেন :---470%16056, 

00696 3361078175 0০11620101817 06 ৪. ০010- 

8৪0 01:09, 16800195156 00 10170111225, 

1065 00001002068 0)6161016, ৪ 06:91 

811)010 0: 0000100121 00 036 50191701070 

21007 0611 00011 22006001006 01 

50461000 ০ 25 121205615 £:68061, 

8170 0315 650010010016 ৪5 81001808170 

০8106. 3 0১০ 19660110916 06 006 1902 

০6200 00603611001 501610000 এ0]2া 

180. 18806 (3611091 2. 1760639521চ 191611946 

60:65 56161)06 500061)6 57170 15790 

€0 6০] 8016856 10) 0618056০011 

1019 06108100610 2100 11 ০615111 01210010065, 

৪10 02100018115 10 013011130) 

35101002175 2000160৪৬65 £:280 51110611- 

011 0৮61: 1161 অ০56101 16181000015, 

বর্তমান বস্ততান্ত্রিফ জগতে অর্থ ভিন্ন কোনও 

কাজই সার্ঘকত! লাভ করতে পারেন । দূরদর্শী 

জার্জান চিস্তামীল লোকেরা ইহা! বুঝে বিজ্ঞানের 
তরুণ সাধকর্দের উপযুক্ত অর্থদান কষে প্রেরণা 

জুগিয়েছিলেন বলেই জার্মানি 'বিঞানের সর্বক্ষেবেই 
শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। 

আমাদের বিজ্ঞান কলেজে প্রাতঃম্মরণীয় আচার্ধ 
গ্রফুল্লচন্ত্র ধায় প্রেরণার সঙ্গে ভাতও ছড়াতেন।; 
তাই অনেকগুলো গরীব মধ্যবিত্তের সন্তান রসায়ন 

বিজ্ঞানক্ষেত্রে কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। 

আজ দেশবিভাগ ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ মধ্যবিত্ব- 

শ্রেণী মরবার পথে এসে ফ্রাড়িয়েছে। কাজেই 
এসময় জাতীয় সরকার স্থান, কাল, পা বিবেচনা 

করে যদি উপযুক্ত বৃত্তি, গ্র্যান্ট প্রভৃতি দান ন1 
করেন তবে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য 

বার্থতায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। লাখ- 

পতির ছেলেরা! কোনও দেশেই বিজ্ঞান পড়তে বড় 

একটা আসে না। গত বছর জুরিখ বিশ্ব 

বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর রবার্ট সোয়াইট- 

জার বলেন, তাদের দেশেও ধনাঢ্য পরিবারের 

ছেলের! আইন প্রভৃতি অধ্যয়ন করে রাজনীতিক্ষেত্রে 

যোগ দেবারই বেশী পক্ষপাতী । মধ্যবিত্ব সস্তানেরাই 
তাদের সাধণাদারা ওদেশের বিজ্ঞানের বাতি অত 

ভাম্বর করে বেখেছেন। আমাদের দেশের পক্ষে 
একথা যে আরও সত্য তা সকলেই জানেন। 

'জানবিজ্ঞানে উন্নত হও, 'দেশের উৎপাগন বাড়াও, 

বলে আমাঁদের যেসব রাজনীতিক বাণী দিচ্ছেন 

তারা দেশের প্রকৃত অবস্থার প্রতি মনোষোগী হয়ে 

জাতির অগ্রগতির পথে যেসব বাধাবিপত্তি আছে 

ও দীড়াচ্ছে মেগলো৷ অপনারণে উপযুক্ত শক্তি 

নিষ্বোগ করলেই আজরার দিনে দেশের সবচেয়ে 

ঘড় কাজ কর! হবে বলে আমার দৃঢ বিশ্বাস। 



চা শ্স্পি 
প্রীনবপেজ্জনাথ ঘোষ 

বর্তমানে আমর! অনেক ক্ষেঞ্জেই বৈদেশিক 
পণ্যের উপর নির্ভরশীল এবং এর জন্যে বৈদেশিক 

মুদ্রাও আমাদের প্রয়োজন। এই মুদ্র। অর্জনে 
চা আমাদের অনেকখানি কাজে লাগে। ভারত 

থেকে প্রতি বছরে প্রায় চল্লিশ কোটি পাউও্ড চা 

বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ভারতের রপ্তানি 

পণ্যের দ্বিক থেকে চ৷ ঘিতীয় স্থান অধিকার করে 

আছে। বর্তমানে চা খায় না, এমন সভ্য) পরিব।র 

আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। প্রায় সাত 

লক্ষ একর জমিতে বছরে প্রায় চুয়ান্ন কোটি পাউও 
চ1 উৎপন্ন হয় এবং এই শিল্প থেকে দেশের গ্রায় 

দশ লক্ষ নরনারী জীবিক1 অর্জন করে। এই চা 

শিল্প থেকে ভারত সরকারের রাজকোষে প্রায় 

১৩ কোটি টাকা বছরে জম হয়। চা শিল্প আজকাল 

অনেকটা প্রসার লাভ করেছে । এর ভাল মন্দ 

বিচার করবার জন্তে গবেষণাগার রয়েছে। কোন্ 

গাছ থেকে কোন্ মাটিতে কি প্রকার চাষ-আবাদে 

উন্নত ধরনের ফসল হতে পারে তারও গব্ষণাগার 

আমাদের আছে। চা-এর আবাদ আমাদের দেশে 

প্রথম আরম্ত হয় প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে। 

ভারতের দাজিলিং, আসাম এবং জলপাইগুড়ি 

অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চ) উৎপন্ন হয়। এছাড়া 

শিলেট, শিলচর, পালামপুর, ছোটনাগপুর, দেরাদুন 
এবং সিংহলেও চ) উৎপাদিত হয়। চা! প্রধানতঃ 

দুই প্রকারের :--(১) ব্র্যাক টা (কালো চা) ও 

৫২) গ্রীন ঈী (সবুজ চা)। আমরা যে চা ব্যবহার 

করি উহা কালো চা। সিংহলের কোন এক 

বাগানের এক সাহেব ম্যানেজার প্রথমে গ্রীন টা 
সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং তিনি ৯২।১৩ বৎসর 

পর লাফলা লাভ করেন। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ছুই শত পঞ্চাশটি ঢাঁবাগাৰ 

আছে এবং এগুলোতে প্রায় পাচ লক্ষ নর্নাৰী 

জীবিকা অর্জন করে। এই সব বাগানের 

প্রতিষ্টাতাদের উৎসাহ ও কর্মতৎপরত। 

ংসাহ্। 

দেড় শত বছর পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে 
চায়ের আবাদ প্রসারের চেষ্টা করা হচ্ছে। 

ভারতের যে সমস্ত স্থবৃহৎ জঙ্গল বন্থকাল ধরে 

অব্যবহাধ অবস্থায় রয়েছে সে সমস্ত জঙ্গলে 

চায়ের বাগান প্রতিষ্ঠা করবার জনে অনেকে 

চেষ্টা করে আসছেন। কোথাও তারা কৃতকাধ 

হয়েছেন, আবার কোথাও প্রতিকূল আধহাওয়ার 
জন্যে বিফলমনোরথ হয়েছেন। প্রথমে 

মনোনীত জঙ্গল পরিষ্কার করে রাখা হতো । ওই 

স্ানেরই জঙ্গল পচে বা পুড়ে ওই জমিরই 
খান্প্রাণ বুদ্ধির পক্ষে মহীয়তা করত। কয়েক 

বছর ওই তাবে ফেলে রাখার পর চায়ের আবাদ 

স্থকু হতো। বৰ গব্ষণ! ও পরীক্ষা দ্বার! 

কৃঘি বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন যে, সাধারণ উর্বর 

জমিতে তিনটি প্রধান উপাদান প্রচুর পরিমাণে 
থাকে যার দ্বারা অন্যান্ত গাছের সায় চা গাছের 

জীবনীশক্তি সংগ্রহের সহায়ত! হয়। যেমন--(১) 

নাইট্রোজেন (২) ফস্ফরিক আযাসিভ ও (৩) পটাস। 

(১) নাইট্রোজেন পাতা ও কাণ্ড বুদ্ধির 

সহায়ক। 

(২) ফম্ফরিক আসিড £--কাণ্ড. ও শিকড় 

গঠনের সাহায্যে পূর্ণত৷ প্রাপ্তির সহায়ক। 
(৩) পটান:স্গাছটির সুস্থ দেহে বেড়ে 

উঠার পক্ষে এবং ভাল ফল ও হ্বন্দর পাত 

উৎপাদনের সহায়ক। 



৭২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

চায়ের গাছ শক্রর হারা আক্রান্ত না হলে 
সাধারণতঃ ১০* হতে ১২৫ বছর পর্যস্ত বেঁচে 

থাকে ; তবে ৭০1৮৯ বছর পেরিয়ে গেলে তা থেকে 

আর ভাল পাত পাওয়] যায় না। চায়ের গাছকে 

মাধারণভাবে নিজের ইচ্ছায় বুদ্ধি পেতে দিলে 
১৫ থেকে ২* ফুট পর্বস্ত উচু হতে দেখা যায়। কিন্ত 
হাবসায়ের স্থবিধার দিক থেকে তাকে সাধারণ 

গাছের ন্যায় বড় হতে দেওয়া হয় না। কারণ আমর 

চাই তার পাতা, কাণ্ড ও ডালপাঁল! নয়। সেজন্যে 

কোন গাছকে ৪২” অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পেতে 

দেওয়া হয় না। 

মনুষ্য জীবনের সঙ্গে গাছের জীবনের অনেক 

াৃশ্ত আছে। মানুষের জীবনে যেমন শক্রর 
অভাব নেই, গাছেরও তেমন শক্রর অভাব নেই। 

যে জমিতে চা গাছ রোপণ করা হয় তা যদি 

অপ্রচুর পরিমাণে আযসিডিক হয় তবে শিশু 

চা গাছ লাল চিতা বা রেড রাষ্ট দ্বারা আক্রান্ত 

হয়। ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। কয়েক বংসর আগে 
নতুন চারা রোপণ করবার সময় সেটিকে 
0:06282 101006-এর মধ্যে ডুবিয়ে নেওয়। 

হতো, লাল চিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে । 

কিন্তু নতুন থিওরি অনুসারে তা আর করা হয় না। 

আজকাল গাছ রোপণ করবার পর ১% 7301401)0% 

[016016-এর সঙ্গে 051 2.01)251%6 অথবা ₹% 

চ০:6110% দিয়ে ম্প্রেকরা হয়। এ গেল চারা 

গাছের শক্রর কথা। গাছ বড় হলেও তাৰ নিস্তার 

নেই। তখন আরও বেশী শক্র; ধার জন্যে 

টা প্ল্যাণ্টাম্দের বেশী বকম সতর্ক হতে দেখা 

যায় । মশ। ও হিলোপেল্টিস্ বড় গাছের বড় 

শক্র। চাবাগান এলাকাগুলোতে সাধারণতঃ জুন 

মাসে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তখন 

অনেক সময় রাতদিন বৃষ্টি হয়। নেই সময়ে 
দেখা যায়, কোন কোন চা গাছের পাতা মশার 

দ্বারা আক্রাত্ত হচ্ছে। গাছের পাতা কুঁকড়ে 
যায় এবং কালো কালে! দাগে পাতা ভতি হয়ে 

[ ওয় ব্য, ২য় সংখ্যা 

পড়ে। যে সব গাছ মশ! দ্বার! আক্রান্ত হয় সে 

সব গাছে ডি. ডি. টি. সলিউসিন ন্প্রেকরা 

হয়ে থাকে। মশক দ্বারা আক্রান্ত হলে 
গাছের ফসল দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় এবং 

সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কোগ্নালিটিও নেমে যায়। বিভিন্ন 
স্বানের চ। বিভিন্ন সময়ে উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হয়। 

জুন মালের উৎপন্ন চা আসাম অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ চ1। 

ডুয়ার্ম ও টেবাই অঞ্চলে তা নয়। বছরের শেষ- 

ভাগে উৎপন্ন চ। এখানকার শ্রেষ্ট চা বলে পবিগণিত 

হয়। 
মানুষের যেমন সহজ ও স্থন্দর পথে চলতে হলে 

চাই-_পরিষ্ষার পরিচ্ছন্নতা, চাই-_উপযুক্ত খাস্ঠ, 

চা গাছেরও ঠিক তেমনটি-ই দরকার । বাড়ীতে 

আমরা যদ্দি সামান্য সবজী গাছ রোপণ করি 

তবে তাঁর খাছ্ের অভাব হলে সেই গাছের 

গোড়াতে দিই মল-মাঁটি এবং জল, আর 

গোড়ার মাটি দিই মধ্যে মধ্যে আলগ! 

করে। আবার পোকামাকড় দ্বারা আক্রাস্ত 

হলে সেই গাছের উপর আমরা উন্ননের ছাই 

ছিটিয়ে দিই। এই ছাই ছিটানোর মধ্যেও 

বৈজ্ঞ'নিক হেতু রয়েছে। এই ছাই-এ যথেষ্ট 

পরিমাণ ক্ষারজাত পদার্থ বিদ্যমান । অন্যান্য 

গাছের মত চা গাছের জীবনেও এই রকম 
যত্বের বিশেষ প্রয়োজন । সহজ ও *হম্দরভাবে 

বৃদ্ধি পাবার জন্তে এর জীবনেও দরকার মল-মাটি, 
থইল, নাইট্রেটে অফ সোডা, বোন-ভাষ্ট, 

সালফেট অব আযমোনিয়া, ধঞ্চে ও নিম বেক 

ইত্যার্দি। যে টীপ্র্যান্টার সব দ্রিকে নঙ্গর রেখে 

এদ্রিকেও বিশেষ নজব দেল, তিনিই বিশেষ কৃতকার্য 

হতে সক্ষম হন। 
কোন কোন চা বাগানে চায়ের পাতা সংগ্রহ 

কর! ছাড়াও কতক গুলো গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ 

করা হয়। চায়ের বীজ দেখতে প্রায় গোল। 

আমাদের দেশের মাঝারি ধরনের টক কুলের 

আঠির মত। থে গাছ থেকে চায়ের বীক্গ 



ফেব্রুয়ারি, ১৯৫* ] 

সংগ্রহ কর! হয়, মে গাছগুলোকে বাড়তে দেওয়া 

হয়। এই বীজ থেকেই সাধারণত: চা গাছ 

প্রসার লাভ করে। চায়ের বীঙ্জ বোনা হয় 

শীতের সময় ; নভেম্বর মাসের প্রথন থেকেই । 

আমাদের দেশে কোন কোন জায়গায় ষেমন ধান 

গছের রোপণ প্রথ| আছে অর্থাৎ প্রথমে কোন 

কধিত জমিতে বীজ-ধান বোন] হয়, পরে গাছ 
কিছু বড় হলে সেখান থেকে অন্ত জায়গায় 

লাগানো হয়, চ। গাছও ঠিক ওই প্রখাতে 

লাগানে। হয়। প্রত্যেক চা বাগানে নিজম্ব একটি 

করে টব 0525গ (অন্তর রোপণাথ যেস্থানে 

চারা গাছ তৈরী করা হয়) থাকে । বীজ 
থেকে চায়ের গাছ বের হবার ভঙ্গিমাও অন্য 

ধরনের । সাধারণতঃ বীজ থেকে যে গাছ হয় তার 

শিকড় থাকে নীচে ও পাতা উপর থেকে বের 

হয়। কিন্তু চা গাছ সেভাবে গজায় না। ইহা 

উল্টে। পথে বীজ থেকে গাছে পরিণত হয়। চারা 

গাছ বড় হওয়ার পর সেখান থেকে অন্তত্র রোপণ 

করা হয়। ইহাকে বল! হয় 01810801015 বা নয়া 

রোপণ । এই নয়া রোপণের মধ্যেও যথেষ্ট কারুকার্য 

আছে। শিশু গাছ রোপণ করবার সময় লক্ষ্য 

রাখতে হয়, যাতে প্রত্যেকটি গাছ একই লাইনে 

থাকে এবং প্রত্যেকের মধ্যকার দুরত্খও সমান 

থাকে । রোপণ প্রধানত; ঢুই প্রকারস্ 

ত্রিতুজাকার রোপণ ও সমকোণী রোপণ। 

চায়ের দেশে জমির মাপ একরে। রোপণের 

পূর্বে যে জায়গায় রোপণ করা হবে তা 

উত্তমরূপে তৈরী করা দরকার। এ জায়গায় 

বেশী পরিমাণে শিকড় থাকলে শিশু গাছের 

শিকড় বাড়তে পারে না; ফলে তার মূল 
শিকড় জলন্তরে পৌছুতে পারে না এবং 

গাছের সহজ বৃদ্ধিতে বাধা পড়ে । চা গাছ শীতের 

প্রীরস্তে রোপণের হেতু হচ্ছে, এই সময় সুর্ষের 

কিরণ থাকে অল্প আর প্রায় সামনেই বর্যাকাল। 

যে ক্ষেতে শিশুগাছ লাগানো হয় তাতে 

২ 

চা শিল্প খ৩ 

সারি দিয়ে “03080 0066109৮-র গাছ লাগানে। 

হয় । এই গাছের উপকারিতা হচ্ছে, এরা 

চার! গাছগুলোকে ছায়া দান করে এবং এ ক্ষেত্রের 

মাটিতে বালির ভাগ বেশী থাকলে সেই বালিকে 

মাটিতে পরিণত করবার ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা 

আছে । 

জলপাইগুড়ির পরৰবতসানিধ্যে এবং আসাম 

দাজিলিং-এ প্রচুর বারিপাত চা গাছের জীবন 

যাত্রার অন্থকুল। এই জন্টেই এই সব অঞ্চলে চা 

বাগান গড়ে উঠেছে। চায়ের দেশের বাৎসরিক 

বৃষ্টিপাত ৭৫” থেকে ২০০” পর্যস্ত উঠা নামা কবে। 

বিভিন্ন চা অঞ্চলের বারিপাত বিভিন্ন । যেষন 

আসাম ভ্যালি, ডিক্রগড়--১১২১১, শিবসাগর-- 
৯৪*৩৫,  তেজপুর--৭৩০৮,  গৌহাটা_-৬৭"১৯ 

ডুয়াস, জলপাই গুড়ি--১২৫'৭২) বক্সা--২০৮"৬১, 

দাজিলিং--১২১'৪০ ও কাশিয়ং_-১৬০'৬৫ | অনেক 

ক্ষেত্রে দেখা গেছে, উচ্চতর জায়গার চা অধিকতর 

উত্রষ্টী অর্থাৎ সেখানকার চায়ে 14090: ও 

[1৮০৪ ছুই-ই পাওয়া যায়। ভুয়া” অঞ্চল 
অপেক্ষা দাজিলিং অঞ্চলের উচ্চতা অধিক বলে, 

ডুয়াস” অঞ্চলের চা অপেক্ষা দার্জিলিং অঞ্চলের চায়ে 
অধিকতর 18৮০: পাওয়! যায় । অনেকে বলেন, 
উচ্চতর জায়গার মাটিতে ঢ:556165] 01 (য! 
থেকে চ18৬০আা হয়) বেশী পরিমাণে বিদ্যমান | 

চায়ের উতকৃষ্টতা কতকগুলো জিনিসের উপর 

নির্ভর করে। সেইগুলোর স্ুযোগ-স্থবিধা 

ঘটলে ও তাতে যত্ব নিলে উতকুষ্ট চা আমর] পেতে 

পারি। যেমন (১) উচ্চতা, (২) নিয়মিতভাবে 

যথেষ্ট পরিমাণে বারিপাত (৩) মাটির চরিত্র ও 

তাতে সাও প্রদান (৪) 10150 06 01:01175 

(চায়ের দেশে ষাকে বলে কলম করা ) (৫) পাতি 

তুলিবার নিয়ম (৬) 11917090001৮8 অর্থাৎ 

যে উপায়ে চা পাতি থেকে বাজারের চায়ে 

পরিণত করা হয় । 

প্রতোক চা বাগান কাজের স্থববিধাব জন্যে 



৭৪ ভান ও বিজ্ঞান 

কতকগুলো ব্লকে বিভক্ত করা হয়। যেমন কোন 

বাগানের আয়তন ৪২৩ একর; সেটাকে ভাগ 

করা হয়েছে ১২১৩ ব্লকে । এখানে সারা বছরেই 

চাঁষ-আবাদ চলে । যেম্ন--ব্রক পরিষষার, জঙ্গল 

পনিক্কার, গাছের গোড়া খুঁচিয়ে দেওয়া, সার 
দেওয়া! এবং পোকা-মাকড়ের দিকে লক্ষ্য রাখা 

ইত্যাদি । চ1 বাগানের [91৬০56 10৫ হচ্ছে 

মার্চ মাল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত । ডিসেম্বরের প্রথম 

সপ্তাহ পর্ষস্তও কোন কোন জায়গায় চলে। 

এখানে কাজকর্ম স্ুশৃঙ্খলার সহিত নিয়মানুবতিতাতে 
চলে। যে ব্লকে +৪৮ সালে 0101217£ অর্থাৎ 

কলম করা হয়েছে, ?৪১ সালে মে ব্লকে আর 

কলম করা হয় না। সেখানে সেবার চলে 

9116970£ অর্থাৎ ঝুড়নি। সার দেও»] ও মাটি টিল! 

করা কিংবা গাছ পরিক্ষার রাখা ছাড়া কলম ও 

ঝুড়নির উপর চা বেশী অথব। কম, ভাল অথবা মন্দ 
হওয়া যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। এই ছুটি 

কাজই 75৪. 0010৬2002-4  অপরিহাধ । 

প্রত্যেক লাইনের প্রতিটি গাছ 71077108 অথব৷ 

[ ওয় বর্ধ, ২য় সংখ্যা 

91167716 করবার পর সম উচ্চত1 নিয়ে দাড়িয়ে 

থাকে। [8:65 07০ পেরিয়ে গেলেই অর্থাৎ 

ডিসেম্বরের প্রথম দিক থেকেই [9011776৭ ও 

51176 আবস্ত করা হয়। 

বর্যার আরস্তেই সেই কলম অথবা ঝুড়নি 
করা গাছ থেকে নতুন সবুজ পাতা গজাতে 

থাকে । 

এর পরই দেখ] যায়--চ। বাগানের শ্রেষ্ঠ শোভ!। 

বড় বড় টুকরী পিছনে ঝুপিয়ে মেয়ে কুলির! ক্ষিপ্র- 

হত্তে আপন মনে নিজের সাতে দাড়িয়ে 
নতুন কচি পাতা তুলে যাচ্ছে। ছুটি পাতা ও 

একট] কুড়ি তোলবার নিয়ম। কিন্তু তা প্রায়ই 

হয় না। তারা তিন, চার, সাড়ে চার পাতা পর্যস্ত 

তুলতে থাকে নিজের ওজন বেশী করবার জন্যে । 

তারপর পাতাগুলো নিয়ে আসে ফ্যাক্টরীতে, 

যেখানে সবুজ পাতা থেকে আমাদের বাবহারোপ- 

যোগী চা ম্যানফ্যাক্চার করা হয়। অবশেষে 

এই চা রূপালী রংয়ের প্যাকেটে ভতি কৰে 

দেশবিদেশে রঞ্টানী কর! হয়ে থাকে । 

আলোকচিত্রের অবদ্রুব 

প্রীমুধীরচজ্্ দাশগুপ্ত 

আধুনিক আলোকচিত্রে প্রথমতঃ বিষয়বস্তর 
একখানা নেগেটিভ প্রস্তত করিয়া পরে (১) এ 

নেগেটিভ হইতে অবদ্রব মাখানো অন্ত আশ্রয়ের 

উপর ছাপ তুলিয়! একীধিক আসল চিত্র বা পজিটিভ 

পাওয়া! যায়; অথবা (২) এ নেগেটিভকেই 

একটি মাত্র আমল চিত্রে রূপান্তরিত করা হয়। 

এই নেগেটিভের উপরই আসুল চিত্রের সৌন্দর্য ও 

সীবত1 নির্ভর করে। তাই জুষু কাজের জন্য 

নেগেটিভ প্রস্ততের অবদ্রবকেই প্রীধান্ত দিতে হয়। 

সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত চেষ্টায় ও গবেষণায় 

মানুষ যে কার্ষক্ষম আলোকচিত্রের অবদ্রব বা 

ইমালমন গ্রস্ত করিল তাহাতে সে সন্ত হইতে 

পারিল না । সত্য বটে যে, এই প্রথম আবিষ্কৃত 

অবদ্রবে প্রকৃতির প্রতিরূপ অরুশে স্পষ্ট পাওয়া 

যাইভ কিন্তু কোথায় যেন একটু ত্র্ণট থাকিয়া 
যাইত। সরস লাল একটি আযাপেল ছবিতে নীরস 
বলিয়া গ্রতীয়মান হইত । | 

আলোকচিত্রে আলোকই তাহার - প্রাগ। 



ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ ] 

পদার্থের রং বা বর্ণের সহিভ আলোকের ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ। মোটামুটিভাবে সকল পদার্থেরই নিজস্ব 
একটা বর্ণ আছে কিন্তু আলোর অভাবে সবই 
কালো দেখায়। 

ইথার বাহিত আলোকরশ্মি আমরা সাদা চোখে 
সাদা বলিয়াই বুঝি। আসলে কিন্তু তাহা নহে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সার আইজ্যাক 

নিউটন সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইয়াছেন যে, 
উহ] বিভিন্ন ব্ণরশ্মির সমগ্টি। এই আলোক- 

বর্ণমালাকে বর্ণালী বলা হয়। মোটামুট উহা 
সাতটি দৃশ্ঠ বর্ণরশ্শি ₹₹- 

বেগুনি, ঘননীল,* নীল, সবুজ, হল্দে, নারঙ, 

ও লাল। 

আলোকচিত্র-বিশারদগণ কিন্তু ব্ালীকে নিয়- 

লিখিতরূপে নিধণরিত করিয়াছেন £-- 

বেগুনি, নীল, সবুজ, হল্দে, নারও., উজ্জল 

লাল ও গাঢ লাল। 

প্রত্যেক বস্তুর উপর আলোকের সাতাটি বশ্িই 
সব সময়ে গিয়। পড়ে ; কিন্তু প্রত্যেক পদার্থের ধর্ম 

এই যে, উহা মাত্র বিশিষ্ট কয়েকটি বর্ণ-রশ্মি গ্রতি- 
ফলিত করে এবং বাকী রশ্মিগুলি শুধিয়া লয় । 

সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত আলোকচিজ্রের অবদ্রবেগ 

বিষয়বস্তর ছুই-তিনটি বং ছাড়া অন্যান্ত রঙের 

অন্ভূতি ছবিতে ফুটিয়া উঠিত না। গবেষণায় 
দেখ! গেল যে, পৃথক পৃথক সিলভার সপ্ট ছার! 

প্রস্তুত অবদ্রব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অনুভূতি গ্রহণ 

করিতে পাবে মাত্র । আবার এ তিনটি সিলভার- 

হালাইডম্এর পারস্পরিক যৌগিক ব্যবহারেও 

মাত্র তিনটি রং ছাড়া অন্ত রংগুলির অনুভূতি 

ধরা পড়িত না। সিলভার ক্লৌরাইভ অবদ্রব 
কেবলমাত্র অতিবেগুনিই গ্রহণ করে। ন্বাভাবিক 

পা আপি সপ পাপী সী ৯৯ শী ও লী এপস স্পা 

* কেহ কেহ আধার ঘননীল অংশটি বাদ দিয়! ছয়টি 

রং ধরেন। 

1 আলোকচিত্রের অবদ্রধ (উপকরণ ) "জ্ঞান ও বিজ্ঞান” 

ডিসেম্বর '৫* জষ্টবা। 

আলোকচিত্রের অধদ্তরেব ধ 

এক্সপোজারে সিলভার-ব্রোম-আয়োডাইড অবদ্ধবে, 
অতিবেগুনি, বেগুনি, নীল ও আংশিক সবুজ 

রশ্মিবই অনুভূতি পাওয়া যায়; বর্ণালীর অন্ত বর্ণগুলি 
ধরা পড়ে না। এ রংগুলি ছবিতে এবপ কালো 

হইয়া প্রকাশ পায় যে, উহার স্বরূপ দৃশ্যতঃ বুঝ! 
যায় না। আবার এই অবদ্রবে কোন একটি 

বিশেষ বর্ণের আনুপাতিক এক্সপোজার লইলে সেই 

বর্ণের অন্ভূতিই ফুটিয়! উঠিবে মাত্র; কিন্ত অন্তান্ 
বর্ণগুলি কোনটা অত্যন্ত কালো, কোনট। বা 

ফ্য।কাশে সাদ! হইয়! ছবিতে প্রকাশ পাইবে । অর্থাৎ 

আলোকের প্রতিফলন স্বাভাবিক চক্ষুতে যেরূপ 
আমরা দেখিয়া! থাঁকি সেরূপ সামঞ্তস্য ছবিতে 

ফুটিয়া উঠিবে না। বর্ণের প্রকারভেদে আলোক 

প্রতিফলন-ওঁজ্জল্যের হাস-বৃদ্ধই ইহার কারণক*। 

স্বাভাবিক এক্সপোজারে এই প্রবম আবিষ্কৃত 

অবদ্রধটিতে এ তিনটি বর্ণের ( অতিবেগুনি, 

বেগুনি ও নীল) অনুভূতি পরিকর পাওয়া যায় 

বলিয়! ইহার কার্ষক্ষমতা এ তিনটি বর্ণের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ কর! হইয়াছে । ইহাই অডিনারি ব। সাধারণ 

অবদ্রব। 
বডীন বস্ত্রাদির বং আলোর সংস্পর্শে ক্রমশঃ 

হাল্কা হয়; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মিলিত 

রূঙের একটি রং উঠিয়া গিয়া মূল রঙের পরিবর্তনও 
হয়। আলোকম্পর্শে বঙের এইরূপ পরিবর্তনের 

স্ত্র ধরিয়াই বোধহয় বালিনের ডক্টর হারম্যান 

ভোগেল আলোকচিত্রের এব্ধপ বর্ণ সম্বন্ধীয় কঠিন 

বিষয়ের মীমাংসার সংকেত দিয়াছিলেন । তিনি 

কোন নির্দিষ্ট অনুভৃতিগ্রধণ রঞ্তকপদার্থের উল্লেখ 

করেন নাই সত্য, কিন্তু ১৮৭৩ খরষ্টান্ধে তিনি কয়েক 

গ্রকার রঞ্জক-দ্রবণের মধ্যে আলোকচিত্র সিলভার- 
ব্রোমমআয়োডাইভ মাখানো প্লেটে ভিজাইয়! 

বর্ণালীর অতিবেগুনি হইতে হল্দে পর্বস্ত বংগুলির 

আংশিক অনুভূতি আনাইয়া ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও 
ক আস জাজ 

_* “আলোকাচত্রে আলোক" প্রবন্ধ 'জান ও বিজাম' 
এপ্রিল' ৪৭ ভ্রষ্টব্য। 



পি জ্ঞান ও ছিক্চান 

দেখাইয়াছিলেন। লেই সময়ে অনুভূতিপ্রবণ বঞ্তক- 

পদার্থ সম্থক্ধে রসায়ন-বিদ্ভায় বিশেষজ্ঞ তেমন ছিল 

না বলিয়াই অতি ধীরে ধীরে ইহার গবেষণা 

চলিয়াছিল। গবেষণা দ্বারা জানেনী হইতেই 
সর্ঘপ্রথষ এই কাজের উপযৃক্ত রঙ্ধীকপদার্থ আবিষ্কৃত 

হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পুধ পন্ত ( ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ) 

অন্যান্য দেশ এ বিষয়ে জার্সেনীরই মুখাপেক্ষী ছিল। 

ডক্টর ভোগেলের সংকেত অনুসরণ করিয়া 

প্রথম আবিষ্কৃত অন্গভূতিপ্রবণ রগুকপদার্থধোগে 

এ অবদ্রবের অন্ভূতি-সামর্থয অতিবেগুনি 

হইতে সবুজ ও আংশিক হল্দে পর্যস্ত প্রসারিত 

হইল। তখন ইহাকেই প্রাধান্য দিয়া অর্থো- 

ক্রোম্যাটিক বা আইসোক্রোম্যাটিক অর্থাৎ যথার্থ 

বা সমবর্ণ বিশিষ্ট অবদ্রব আখ্যা দেওয়া হয়। 

নাম অন্থযাম়ী ইহার কাজ কিন্তু পূর্ণমাত্রা় হয় 
না; স্বাভাৰিক এক্সপোজারে উহান্ন বর্ণাহভৃতি- 
সামর্থ্য হল্্দে পর্যস্তই সীমাবদ্ধ থাকে। 

গবেষণার ক্রমোন্ততিতে উহা হইতেও সত্যি- 
কারের সমান বর্ণান্ুভৃতিসম্পন্ন সলভার হ্যালাইডস্- 
এর প্রচলন হইল। রপঞ্রকপদার্থধুক্ত এই 
অবদ্ব বর্ণালীর দৃশ্য সমস্ত রঙেরই যথার্থ অন্গুভূতি 
গ্রহণ করিতে পারে। পরে ইহাকেই প্যান্- 
ক্রোম্যাটিক অর্থাৎ সর্ববর্ণীন্থভৃতিসম্পন্ন নাম দেওয়। 
হয় (গ্রীক শব প্যান অর্থ সর্ব ও ক্রোমা অর্থ 
রং বা বর্ণ)। প্যান্ক্রোম্যাটিক নাম দেওয়া 
সত্বেও কিন্তু ইহাতে সামান্য দ্রুটি থাকিয়। ঘাঁয়। 
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এক্সটিম রেড ও 

-্পটা 

[ ৩য় বধ, ২য় সংখ্যা 

অভিবেগুনি ও নীল রঙের ওঁজ্জল্য এই প্যান্- 
ক্রোম)ঁটিক অবদ্রবের উপর অপেক্ষাকৃত উগ্র তেজে 

কাজ করে? কিন্তু ছবি তুপিবার সময় ক্যামের।- 
লেন্সের মুখে উপযুক্ত ফিলটার (বিশেষ রঙের 
পরকল! ) ব্যবহারে ওই অসমঞ্জজ উগ্রতা সংযত 

করা যাঁয়। আবার এই অবপ্রবে গাঢ় লালের 

পূর্ণমাত্রার অনুভূতি পাওয়া বায় না; কিন্তু ইহাতে 

সাধারণ সুষ্ঠ কাজের কোনই বাধা হয় না। 

গাঢচ লাল'এর যে অংশ প্যান্ক্রোম্যাটিকে 

পাওয়া যায় না, তাহার ও অদৃশ্য উজানি- 
লাল বা ইন্ফ্রা-র্ড-এর অনুভূতির জন্য (১) 

(২) ইন্ফ্রা-বেড অবদ্রবের 

প্রচলন হয়। প্রথমটিতে, অতিবেগুনি, বেগুনি, 

নীল, গাঢ় লাল ও উঙ্জানি-লাল এবং দ্বিতীয়টিতে, 

অতিবেগুনি, বেগুনি, নীল ও উজানি-লাল- 

এর অনুভূতি পাওয়! যায়। যে উদ্দেঙ্টে এই 

ছুই শ্রেণীর অবদ্রব ব্যবহার করা হয় তাহাতে 

সবুজ, হল্দে, নারঙ. ইত্যাদি রং ধরা ন। পড়িলে 
কোনই ক্ষতি হয় না। আবার এক্সটিম রেড, 
ইন্ফ্রা-বরেড ও প্যান্ক্রোম্যাটিক--এই তিনের 
সংমশ্রণ ব্যবস্থায় দৃশ্ঠ, অদৃশ্য নয়টি বর্ণান্থভৃতি গ্রহণ 
করিবার উপযুক্ত প্যান্ক্রোম্যাটিক-ইন্ফ্রা-রেড অব- 
দ্রবেরও প্রচলন আছে; কিন্তু 'স্পেক্টোস্কোপি'র স্তায় 
বিশষ কাজ ভিন্ন ইহার ব্যবহার হয় না । নিয়ে বিভিন্ন 
অবন্থবের ব্ণান্ুভৃতির একটি চিত্র দেওয়া গেল। 
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ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ ] 

এই সকল অবদ্রব বিভিন্ন বর্ণের অন্ুভূতিই 
গ্রহণ করে মাত্র; বিষয়বস্তু আসল রং ধর! 

পড়ে না। একটি দৃশ্তে যতগুলি রংই থাকুক না 
কেন, সেই সব রঙের বিভিন্ন রূপ ধরা পড়িবে 
একমাত্র আলো-ছায়ার সমাবেশে শাদা ও কালো 

রঙের রূপ লইয়]। 

ক্যামত্রিজের গণিত অধ্যাপক জেমস্ ক্লাক 

ম্যাক্সওয়েল ১৮৬১ খুষ্টাবধে রঞ্তিত (টেরিিকলার) 

আলোকচিত্রের কল্পনা করিয়! উহা যে সম্ভব 

ভাহার প্রমাণ দেখান। ফরাঁদী দেশের লুইস্ 
ডুকোস্ ডু হারণ এবং আমেরিকার এফও টি, 
আইভস্, লাল, সবুজ ও নীল রঙের তিনখান! 
কাচের মধ্য দিয়া আলো বিচ্্রিত করিয়া 

পৃথক পৃথক তিনখীন! নেগেটিভ তুলিয়া দৃশ্বস্তর 

স্বাভাবিক রং যে অবদ্রবের উপর ধরা সম্ভব 

তাহার প্রমাণ দেখান। যদিও ইহাদের গব্ষেণা 
১৮৬২ হইতে ১৮৬৯ খুষ্টান্ধের মধ্যে হইয়াছিল 

তবুও কিন্তু ১৮৯৭ খুষ্টাবের পূর্বে কাহারও দৃষ্টি 
এদিকে পড়ে নাই। ১৮৯৪ খুষ্টাবে মিস্টার 

জন জলী একখানা মাত্র প্লেটের উপরে মামুলী 
রঞ্রিত আলোকচিত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। 

এই সকল প্রমাণের স্ত্র ধরিয়াই আঙ্জ রঞ্জিত 

আলোকচিন্র তোল! সহজ হইয়াছে । 

রঞ্জিত আলোকচিত্র তুলিবার সমাবেশ 

প্রণালী বিভিন্ন গ্রকারের। কাচ কিংবা 

দেলুলয়েডের উপর জন্দ। মিশ্রিত লাল, সবুঙ্জ ও 

বেগুনি অথবা লাল, সবুজ ও নীল রঙের শ্বেতসার 

কণিকার দৃঢ় কলপ দেওয়া হয়। পরিস্ধটন 
( ডেভেলপিং ) ও অন্তান্য জলীয় দ্রবণের প্রক্রিয়ায় 

যাহাতে উদ ধুইপ্না নাযায় সেইজন্ত এ কলপের 
উপরে একটি জলরোধক গ্রলেপ দেওয়া হয়। 

পরে প্যান্ক্রোদ্যাটিক অবন্রব মাথ!নো হয়। 

কোন কোন প্রস্ততকারক প্যান্ক্রোম্যাটিক 

আলোকচিজ্রের অবদ্রব ৭৭ 

অবদ্রব প্রলেপের উল্টা পিঠে এ রঞ্জিত শ্বেতসারের 

ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 

স্বতন্ত্র একপ্রকার তিনরও| স্বচ্ছ, স্থম্ঘ পদারও 

প্রচলন আছে। উহা যেকোন প্যান্ক্রোম্যাটিক 

প্লেটের উপর রাখিয়া ম্বাভাবিক রঞ্জিত-চিত্র 

তোলা যায়। রঞ্জিত আলোকচিত্র তুলিবার 

জন্য গ্রেট বা ফিলে রাসায়নিক বিন্যাস ঘত্ত 

প্রকারই থাকুক না কেন আসলে প্যান্ক্রোম)াটিক 

অবদ্রবই উহার মূল উপাদান। 

জার্মেনীর ওয়ঙ্স বার্গ বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক 

ডক্লিউ, সি, রোণ্টগেন, ১৮৯৫ খুষ্টাবকে কোন 

একটি বিষয়ের গবেষণা করিবার সময় একপ্রকার 

রশির সন্ধান পান। তিনি উহাকে এক্স-রে অর্থাৎ 
অজানা রশ্মি বলিয়া অভিহিত করেন। জনসাধারণ 

কিন্তু তাহার নামান্লীরে এ বশ্মিকে রোপ্টগেন-রে 

বা রঞ্জন-রশ্মি'বলিয়া থাকে । এই বশ্মি অনেক 

প্রকার অন্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করিয়া যায়। 

দেখা ষায় যে, মোড়কের মধ্যে আলোকচিত্রের 

উপকরণগুলিও এই রশ্মি দ্বারা প্রভাবিত হয়। 

এই স্থুযোগ লইয়া এ রশ্রিপাতে অস্বচ্ছ বস্তর 
আভ্যন্তরিক চিত্র তুলিবার পরীক্ষা করা হয়; 
কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্ট। এক্সপোজার লইয়াঁও 

আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত না । পরে গবেষণ। 

দ্বারা উত্তাবিত প্রতিগ্রত ব্যবস্থায় এই রশ্সিকে 
সাধারণ আলোকে পরিণত করিয়া চকিত-চিন্ত 

তু্গিবার প্রচলন হয় এবং এ আলোকের 
অন্তূতির উপযুক্ত বিশেষ একপ্রকার অবদ্রবেরও 

প্রচলন হয়। ইহাই এক্স-রে ফিমোষ অবদ্দব। 

বর্তমানে এমন একটি স্থদৃঢ় ভিতি ও স্কু 
পরিকল্পনার উপর “আলোকচিত্ের অবদ্রহেরু ক্রম- 
বিকাশ” প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে য়ে, "বিজ্ঞান-লোক”- 
এর যে কোন নৃতন আলোকের সদ্ধানের সঙ্গে 

সঙ্গে যথোপযুক্ত অবদ্রব প্রস্তুত করিতে আলোক- 
চিত্রবিশারদগণের মোটেই বেগ পাইতে হইব ন:। 



চালস মার্টিন হল্ 
শ্ীসরোজকুমার দে 

আযালুমিনিয়াম ধাতুর সঙ্গে মাজ সকলেই 
পরিচিত। এই জিনিসটি তৈরীর পিছনে আছে 

স্দীর্ঘ ইতিহাস । এই ধাতুটির কথা অনেকেই কিছু 
কিছু জানতেন; কিন্তু কেমন কবে খাঁটি 

আযলুমিনিাম তৈরী হতে পারে সে তথ্য কারুর 

জানা ছিল না। তাই ডোভ, ডেভাইল, উলার, 

মার্টন হল, প্রমুখ বিখ্যাত রসায়নবিদেরা আযালু- 

মিনিয়াম উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কিন্তু একমাত্র হল্ 

ও উলার এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেন। 

প্রকত প্রস্তাবে ১৮২৭ সালে উলারই প্রথম অল্প 

পরিমাণে খাটি আলুমিপিয়াম তৈরী করতে সমর্থ 

হন। আ্যালুমিনিয়ামকে বাবহ।রিক ক্ষেত্রে সহজ- 

লভ্য করবার কাজে হল্ই হয়েছেন প্রন্কৃত জয়ী; 
কারণ সহঙ্জ উপায়ে ও অল্প ব্যয়ে আলুমিনিয়াম 

তৈরীর প্রণালী তিনিই প্রথম উদ্ভাবন কবেন। 

তাই আজ আলুমিনিয়াম শিল্পজগতে একটি 

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

ওহিয়োর ওবারলিন নামে একটি গ্রামে ১৮৬৩ 

সালে চাল'স মার্টিন হলের জন্ম হয়। ছেলেবেলা 
থেকেই রসায়নশাস্ত্রের প্রতি হলের বিশেষ 

ঝোক দেখা যায়। বাড়ীতে ছিল তার পিতার 

আমলের একখান! রসায়নশাগ্থের বই। বই 

থানির মলাট ও প্রথম হু'খানি পাতা ছিড়ে 
কোথায় হানিয়ে গিয়েছিল। এই বইখানিই 

ছিল হলের একমাত্র প্রিয় জিনিস। তিনি খন 
ওবারলিন . গ্রামের স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই 

বইথানি পড়তে স্থুরু কন্নেন। স্কুলের পাঠ্য বই 
পড়ে থাকত, তিনি একমনে পড়ে ফেতেন রসায়নের 

বইখানি। স্কুলের পড়। তৈরী না করলে যে মাষ্টারের 

কাছে বকুনি খেতে হবে, সেট] তার খেয়ালই থাকত 

ন1। বইটিতে রসায়নের বিচিত্র বিবরণ পড়তে পড়তে 

তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন, আর ভাবতেন--আমিও 

বড় হলে এ রকমের নানা জিনিন আবিষ্কার 

করব--আমার আবি্ারের কথা তখন সবাই 

আলোচনা করবে। অন্ততঃ একটি বি্ষিয়ে হলের 

এই আকাঙ্ষা ভবিষ্যতে সফল হয়েছিল। 

ওবারলিন গ্রামে ছিল একটি কলেজ। হল্ 

প্রায়ই কলেজের রলায়নাগারে যেতেন। প্রতি 

দিন তিনি দু'একটি করে জলখাবারের পয়সা 

জমাতেন। সেই জমানো পয়সা দিয়ে তিনি 

কলেজ থেকে গ্লাস টিউব, টেষ্ট টিউব ও নান৷ 

রকমের আপসিড প্রভৃতি কিনে আনতেন। এই 
সব জিনিস নিয়ে রসায়নের বই দেখে দেখে 

তার বিবিধ পরীক্ষা চলত । 

এ কলেজে জুয়েট নামে একজন অধ্যাপক 

ছিলেন। হলের প্রতি তার প্রায়ই চোখ পড়ত। 

চৌদ্দ বছরের ছেলেকে রসায়নের জিনিস কিনে 
নিয়ে যেতে দেখে হলের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট 

হয়। তিনি ভাবলেন, ছেলেবেল। থেকে বিজ্ঞানের 
প্রতি যাঁর এত টান বড় হলে সে নিশ্চয়ই 

একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হবে। অধ্যাপক জুয়েটের 

এই ধারণা পরে মত্যে পরিণত হয়েছিল। 

কয়েক ব্ছর পরেই স্কুলের পড়া শেষ করে 

হল্ ওবারপলিন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভি 

হলেন। কলেজে রসায়নশান্ত্র পড়াতেন অধ্যাপক 

জুয়েট। ক্লানে পড়াতে পড়াতে একদিন হলের 

প্রতি স্বর দৃষ্টি পড়ল। তিনি লক্ষ্য করলেন 
ষে, হল্ বেশ মেধাবী এবং রলায়নশাস্ত্ের বিষয় 
জানতে খুবই উৎস্থক। অধ্যাপক জুয়েট একদিন 



ফেব্রুয়ারি, ১৯৫* ] 

হল্কে তার বিজ্ঞানাগাবে নিয়ে যান এবং সেখানে 
ত্বকে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেন। তিনি 

তার &ই প্রিয় ছাজটিকে পাশে বসিয়ে বিজ্ঞানের 
নান। রিষয়ে আলোচনা করতেন। হল্ মুগ্ধ হয়ে 

সে সব শুনতেন। বিজ্ঞানের বিশম্বয়কর বস্তগুলে 
তার মনে তখন অপবিসীম গংস্থক্যের সৃষ্টি 

করত। 

একদিন অধ্যাপক জুয়েট ক্লাসে পড়াতে পড়াতে 

বললেন, কেউ যদি অল্প ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে 

খাটি 'আ্যলুমিনিয়াম ধাতু তৈরীর প্রণালী উদ্ভাবন 
করতে পারে তাতে সে নিজেই কেবল লাভবান 

হবে না, সমগ্র জগৎও লাভবান হবে। কথা কয়টি 

হলের মনে গভীর রেখাপাত করলো । সেইদিন 

ক্লাসের শেষে তিনি এক বন্ধুকে বললেন, আমি 

আযলুমিনিয়াম তৈরীর জন্যে চললাম । 

চাল হলের সেইদিন থেকে চঙ্গলে। অবিশ্রাস্ত 

পরিশ্রম । তার মনে সর্বদা একই চিস্তা ঘোরাফেরা 

করতে লাগল--কেমন করে আালুমিনিয়াম তৈরী 

করা যায়। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হলো 

যদি মৃত্তিকা মিশ্রিত আ্যালুমিনিয়াম ধাতুতে 
বৈছ্যতিক শক্তি প্রয়োগ করা যায় তাহলে 

আযলুমিনিয়াম পা€য়া যেতে পারে। তখনই 

তিনি ছুটে গেলেন জুয়েটের কাছে কিছু সাহায্য 
পাবার আশায়। জুয়েট তাকে কয়েকটি যন্ত্র দিয়ে 

সাহায্য করলেন এবং তাছাড়া তিনি নিজেও কিছু 

তৈরী করে নিলেন। বৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদনের 

প্রণালী তার জানা ছিল। কাচের কাপ, জার 

' প্রভৃতি যা কিছু পেলেন তাতেই বৈদ্যুতিক সেল্ 

তৈরী করে তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন কবে কাজে 

লাগাতে লাগলেন। এমনি করে হুলের বাড়ীতে 

একটা ছোটখাট বিজ্ঞানাগ।র তৈরী হয়ে গেল। 

সেখানেই চললে! তার দিনরাত্রি গবেষণ|। 

ছয় মাস ধবে হল্ অবিশ্রান্তভাবে গব্ষেণ! 

করে ধেতে লাগলেন । গবেষণার মাঝে কোথায় 
কিসের সন্ধান পেলেন, মাঝে মাঝে সে সংবাদ 

চাল মার্টিন হল্ ৭ 

জানাতে লাগলেন অধ্যাপক জুয়েটকে। জুয়েট ৪ 

তাঁকে ধথাসাধা সাহাধ্য করতে লাগলেন। 

সেদিন ১৮৮৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি । বাইশ 

বছরের তরুণ যুবক মার্টিণ হলের গবেষণা ফলবভী 

হলো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে 

তিনি গিয়ে হাজির হলেন জুয়েটের অফিসে। 

হাতখানি অধ্যাপকের দিকে বাড়িয়ে বললেন, 

“মাষ্টার মশাই, এই আমি পেয়েছি।” অধ্যাপক 
বিম্মিত নেত্ে দেখেন, হলের হাতে গোটাকয়েক 

ছোট ছোট গুলির আকারে আ্যালুমিনিয়াম চকৃ- 

চকু করছে। 

সেই সর্বপ্রথম আ্যালুমিনিয়াম বৈদ্যুতিক 

প্রণালীতে ঠতবী হলো । ঘটনার মাত্র বছরখানেক 

পূর্ব পর্যস্ত সার! জগতে সাত আট টনের বেশী 

আযলুমিনিয়াম তৈরী হতো না। তাছাড়া তখন 

এক সের ওজনের আযলুমিনিয়ামের দাম ছিল প্রায় 

৪৮০ টাক1। হলের আবিষ্কারের ফলে সেই জিনিস 

আজ পধাপ্ত এবং সহজলভ্য । 

হল্ দ্রেখালেন যে, বক্মাইটু নামে এক প্রকার 

মৃত্তিকামিশ্রিত ধাতু আযালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, বা 
ক্রাইয়োলাইটের সঙ্গে মেশালে অতি সহজেই গলে 
যায়। এই ভ্রবণের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই বিদ্যুৎ 

প্রবাহিত হতে পারে। এই ভাবে একটি লোহার 

চৌবাচ্চা তৈরী করা হলো। চৌবাচ্চার ভিতরের 

চারদিকে কার্বন দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো-_এটি 

হলো ক্যাথোড। চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হলে! 

বন্মাইট ও ক্রাইওপাইট মিশ্রিত দ্রবণটি এবং তাতে 

গোটাকয়েক কার্বন রড. ডুবিয়ে দেওয়া হলো-_ 

এটি হলো আনোড। হল্ এর মধ্যে খুব বেশী 

পরিমাণে বিছ্যৎৎ পরিচালন করে দেখলেন, 

আ্যালুমিনিয়াম ধাতু গলিত অবস্থায় চৌবাচ্চার 
তলায় দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে জম! হচ্ছে। 
এ জিনিসটাই হলো বিশুদ্ধ আযালুমিনিয়াম । 

মার্টিন হুল প্রবর্তিত এই বৈদ্যুতিক প্রণালীতে 

আজ জগতে গতি বছর প্রায় চন্বিশ হাজার টন 



৮ জান ও বিজ্ঞান 

হিসেবে আলমিনিয়াম উৎপন্ন হয় । আলুমিনিয়ামের 

এরূপ প্রাচুষের জন্তে জগতের মানুষ কতখানি ষে 

লাভবান হয়েছে তা ভাবলে সত্যই বিস্মিত হতে 

হয়। আযলুমিনিাম সবচেয়ে ৰেশী কাজে লাগে 
অটোমোবাইল ও এরোপ্লেনের কারখানায় । 
্যালুষিনিয়াম না থাকলে বোধহয় বর্তমানে মোটর- 

বাস, ইাম, এরোগ্নেন কিছুই তৈরী করা সম্ভবপর 
হতো না। আলুমিনিয়ামের তৈরী চায়ের কেট্লী, 

কাপ, বাটি, থালা, নাস, বিজলী বাতির শেড 

প্রভৃতি বন্থ জিনিস আজ পৃথিবীর প্রতি গৃহস্থালিতে 
দৈনন্দিন কাজে বাবহৃত হচ্ছে। লোহার 

কারখানাতেও আলুমিনিয়াম খুব কাঙ্জে লাগে। 

আয্বরন অব্সাইডের সঙ্গে আযলুমিনিয়াম মিশিয়ে 

গরম করলে প্রচুর উত্তাপের স্থষ্টি হয় এবং সেই 
গলিত মিশ্র ধাতুর সাহায্যে ভাঙা রেলের লাইন, 

প্রোপেলার প্রভৃতি জোড়! হয়ে থাকে । একে বল! 

হয়, থারমাইট ওয়েন্ডিং। এছাড়া আলুমিনিয়াম 

মারাত্মক অস্ত্রেও ব্যবহৃত হয়। গত মহাযুদ্ধের 
সময় ব্যবহৃত থারমাইট ইন্সেন্ডিয়ারী বোমই 
তার নিদর্শন। তাই একথ] সকলকেই স্বীকার 
করতে হয় যে, ঘার্টিন হল্ জগতে এক যুগান্তর 
এনে দিয়েছেন । 

এখানে আরও ছু'একটি কথা না বললে 

আযলুমিনিয়ামের ইতিহাসের কিছু অংশ অসমাপ্ত 
থেকে বায়। মার্টিন হলের ভাগ্য ছিল ভাল। তিনি 
ধরি আরও কিছুদিন বাদে তার প্রণালী আবিষষার 

করতেন, মনে হয় তাহলে জগতে চালস মার্টিন 
হলের নাম পরিচিত হতো না। কারণ ঠিক কয়েক 

সপ্তাহ পরেই ফ্রান্সে পল্ হারুণ্ট নামে এক যুবক 

[ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্য! 

ঠিক একই উপায়ে আযলুমিনিয়াম তৈরীর প্রণালী 
আবিষ্কার কবেন। হল্ এবং হারুণ্টের মধ 
মোটেই জানাশ্তন। ছিল না। ছুজনের , মধ্যে 
কে কোন্ বিষয়ে গবেষণা করছেন, পরস্পর কেউ 

কিঞুই জানতেন না। হল্ এবং হারুণ্টের নাম 
যখন এ্ুগতে প্রচারিত হলো তখন আমেরিকা 

চাইলে! হলের নামে প্রণাঁলাটি পেটেণ্ট করতে এবং 

ইউরোপ চাইলো হারুণ্টের নামে পেটেণ্ট করতে । 

অবশেষে ছুই মহাদেশের মধ্যে মতস্থির হয়ে এ 

গ্ুণালীটির নাম দেওয়া হলে! “হল্ অথবা হারুণ্টের 
বৈদ্থযতিক প্রণালী ।” 

হলের শেষ জীবনটা কেটেছে লোকালয়ের 

অন্তরালে। তিনি ইচ্ছে করলে আ্যলুমিনিযামের 

কারখান। বসিয়ে প্রভূত অর্থোপার্জন করে সারা- 

জীবন বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন। 

কিন্ত তিনি মহৎ, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে 

জগতবাসীর স্বার্কেই ঝড় করে দেখেছিলেন। 

নম ও সরল ছিল ত্বার চরিত্র, সাধানিধে জীবন 

যাপনই ছিল তাঁর জীবনের কাম্য। নঙ্গীত 

ছিল তার অত্যন্ত প্রিয়। তার শেষ জীবনট! 

কেটেছে সঙ্গীত ও চারুকলার মধ্যে । 

১৯১৪ সালে হলের মৃত্যু হয়। ম্বত্ুকালে 

তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি আমেরিকাবাঁসীর শিক্ষা 

বিস্তারে দান করে যান। এই সম্পতির 

এক তৃতীয়াংশ--গ্রায় ১৫*০০০* ডলার--পায় 

তার প্রথম জীবনের ওবারলিনের প্রিয় কলেজ । 

মার্টিন হলের অমর ন্মৃতি স্ববূপ সেই কলেজে 

রসায়ন-বিজ্ঞানাগারে তার একটি ম্যালুমিনিয়ামের 

তৈরী প্রতিমুতি বসান হয়েছে । 



ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ 
শ্রীশচীক্্কুমার দত্ত 

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েও ভারতবর্ষ 
আজও শিল্পে ও শিল্পজাত দ্রব্যে পর-নির্ভরশীল; 

আভ্যন্তরীণ অর্থ-সংকটে শিল্প উন্নয়ন গ্রচেষ্টাও 

ব্যাহত হতে চলেছে। খাছ স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জীবন- 

ধারণের মান উন্নত করে তোলবার উপযোগী 
অন্তান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য এবং উদ্ধত্ত 
মামগ্রী বিদেশে রপ্তানীর উপরই দেশের সমৃদ্ধি 

ও অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। ১৯৩৮- 

৩৯ দালে ভারতবর্ষ ৭৬ কোটি টাকার কাঁচা 

মাল এবং ৫১ কোটি টাকার শিক্পদ্রব্য বিদেশে 

রপ্ধানী করেছিল; পক্ষান্তরে তার আমদানীর 

পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি টাকার কাচা মাল এবং 

৯২ কোটি টাকার শিল্পজাত দ্রব্য। খাছ্যের 
আমদানী বা রপ্তানী এই হিসেবে ধরা হয়নি। 

দেশের ক্রমবধমান খাছ্যের অভাব প্রতি বছর 

বিদেশ থেকে আমাদের খাছ্চ আমদানীর পরিমাণ 

বৃদ্ধি করতে বাধ্য করেছে। কাজেই আমাদের 

দেশ ভ্রমণ: আমদানী ও রথানী বাণিজ্যে ঘাটতি 

অঞ্চলে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে মোট রপ্তানী 

মুদ্রার পরিমাণ ৪২৩ কোটি টাকা এবং আমদানী 

মুদ্রা ৫১৮ কোটি টাক1। এই অস্বাভাবিক ঘাটতি 

দেশের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। ভারতীয় 

ুদ্রামূন্য হাসের ফলে দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যার 
তীত্রত। আরও বেড়ে গেছে। কাজেই বিশেষজ্ঞের] 

বলতে সুরু করেছেন, আমদানী কমিয়ে বগ্তানী 

বনৃগ্ণ বুদ্ধি করতে হবে। রপ্তানী-বিশেষজ্ঞ 

কমিটি একথাও বলেছেন যে, দেশের খাদ্য উৎ্পার্দন 

যতট1 সম্ভব কমিয়ে পাট, তুলা, চ। ইত্যাদি 
বিদেশে রপ্তানীয্োগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদন দ্রুত বুদ্ধি 

কর] আগ গ্রয়োজন। দেশে উৎপন্ন কাচা মালেরও 

৩ 

বিদেশে রপ্চানী বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 

অর্থনীতিবিদর| পরামর্শ দিতে স্থরু করেছেন। 

কাচা চামড়া, লাক্ষা, টাঁচগালা, অভ্র এবং 

বিবিধ অপরিশোধিত খনিজ পদার্থের বপানি 

বুল পরিমাণে বুদ্ধি করতে হবে। সম্প্রতি 
ম্যাঙ্গীনিজের বদলে বিদেশ থেকে খাগ্যশন্ 

আমদানী করার যথেষ্ট চেষ্টা চলেছে। ভারতের 

ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর অবস্থান, বিদেশে রপ্তানীর 
পরিমাণ, পরিশোধনপ্রণালী, শিল্পে এই ধাতুর 
ব্যবহার এবং ভারতে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর ভবিষৎ 

সম্ভাবনা প্রভৃতি এই প্রবন্ধে আলোচনার 

ব্ষয়বস্ত। 

ম্যাঙ্গানিজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদ । 

ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে 

রাশিয়ার স্থান শীর্ধধেশে। তার পরেই ভারতের 

স্থান। কিন্তু উত্কর্ষে সম্ভবতঃ ভারতীয় 
ম্যাঙ্গানিজই সর্বশ্রেঠ। ১৮৯১ সালে সর্বপ্রথম 

এদেশে ম্যাঙ্গানিজ আহরণের চেষ্টা সুরু হয়। 

ভিজাগাপটম জেলার খনিতে উত্তোলন কার্ধ 

আরস্ত করার জন্যে সেই সময় একটি কোম্পানী 

গঠিত হয়। তখন থেকেই এদেশে এই ধাতুর 
খনন কাধ আর্ত হয়েছে। ক্রমশ: বিভিন্ন 

স্থানে এই ধাতুর আকর আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির 

নীচে কোন ধাতুই সাধারণত: মৌলিক ধাতুরূপে 
বর্তমান থ'কে না। একটি ধাতুর সঙ্গে দুই বা 

ততোধিক ধাতু, অক্সিজেন, গন্ধক, অঙ্গার, বিবিধ 
লব্ণ ইত্যাদির সমবায়ে জটিল যৌগিক পদার্থরূপে 

মটির নীচে প্রস্তর, কঙ্কর ও বালির সঙ্গে 

জমাট-বীধা অবস্থাক্স বিদ্যমান থাকে। কাজেই 
খনি থেকে সম্ভ-উত্তোলিত ধাতু, বিশুদ্ধ ধাতু নয়। 



৮২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

একে বলা যেতে পারে খনিজ ধাতু বা ধাতব 

প্রস্তর; ইংরাজীতে ধলে “ওরঃ।  ম্যাঙ্গানিজ 

ধাতব প্রন্তরে এই ধাতু সাধারণতঃ গন্ধক, অঙ্গার 

বা অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত 

অবস্থায় পাওয়। যায়। লৌহও যথেষ্ট পরিমাণে এই 

গ্স্তরে অনুরূপ অবশ্থায় বিদ্যমান থাকে । উপাদানের 

বিভিন্নতায় এই ধাতব প্ররন্তপ্পের বিভিন্ন শ্রেণী- 

বিভাগ আছে | যথা £_-পাইরোলুসাইট, ম্যাঙ্গানিজ- 

ব্রেড, কোভারাইট, গোগ্ডাইট, ব্রনাইট, সিলো- 

[ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

মেলেন ইত্যাদি । ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তরকে 

সাধারণতঃ ছু'শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় £-(১) 

গঞ্জাম ও ভিজাগাপট্রম জেলার ।কোভারাইট এবং 
ম্যাঙ্গানিজ গারনেট (২) ধারওয়ারের পারত্য 

শিলাতে পাইরোলুসাইট এবং গোয়া অঞ্চলের 
গোগ্ডাইট। ভারতীয় জিয়োলজিকাণাল সোসাইটির 

বিবরণী থেকে কয়েকটি স্থ'নের ম্যাঙ্গানিজ 

প্রস্তরের উপাদান প্রভৃতির হিসেব দেওয়া 
গেল £- 

অঞ্চল খনিজ প্রস্তর ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ লৌহের পরিমীণ বালুকণ! ( দিলিক1 ) 
শতাংশ শতাংশ শতাংশ 

ভিজাগাপট্টম কোডারাইট ৪০৬৭ ১২'৬৮ ৪'৭৭ 

মধ্যগ্রদেশ | গোগ্ডাইট ৫১৪৮ ৬৮ ৫'৯৯ 

গাংপুর রঃ ৪৯'৩১ ৮৪৪ ৮১৪ 

বেলগাও ল্যাটারাইট ১৩ ৪৪৭৭ ১০*৩৩ 

ধারওয়ার রি ৩১৬১ ১৬৮ ১৯১ 

সাতারা রর ৪০"৭৯ ৬৯৪ ৩৭৫ 

জববলপুর ৪৫৫৬ ৪৭৯ ২৬৮ 

মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী তাদের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৪৮,২০৩২৮ এবং 

য্যাঙ্গানিজ পাওয়া ধায়। ভিজাগাপট্রমের টোনাম 

অঞ্চলে ব্রনাইট, পাইরোলুসাইট, দিলোমেলান 

প্রভৃতি য্যাঙ্গানিজনপ্রন্তর আছে। রাসায়নিক 
বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এই সব প্রস্তরে গড়ে 

শহর. ৪৪৭৭ ভাগ ম্যাঙ্গীনিজ বিদ্যমান । এই 

অঞ্চলের সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রায় 

৫০১ ৫০০ টন। লোলেঙ্গভদ্রা এবং পনসগড্ডার 

প্রস্তরে ৭'১ থেকে ২২১৫% ম্যাঙ্গানিজ আছে 

এবং এই অঞ্চলের ম্যাঙ্গীনিঙ্জের পরিমাণ প্রায় 

৩০,০০০ টন । পাটনা দেশীয় রাজ্য, উড়িস্তায় 

ষেইরাহল বাজ্ো, সান্দুর বাজ্যে এবং আরও 

অনেক দেশীয় রাজ্যে যথেষ্ট ম্যাঙ্গানিজ বর্তমান । 

১৯৪৫ ও ৪৬ সালে ভারতে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর 

উৎপাদনের পরিমীণ ছিল যথাক্রমে ২,১০,৫৮৩ 

টন এবং ২১২,৯১৬ টন এবং ভারতীয় বন্দরে 

৫৫,২১০,৮১ টাকা । এর মধ্যে মধাপ্রদেশের বলগাট 

অঞ্চলের উতপাদনই শীর্ষস্থান অধিকার করে। 
যথা £--১৯৪৫ সালে ৩৬,৬৭৯ টন এবং ১৯৪৬ 

সালে ৭৪,৮৪৫ টন। 

বিদেশে ম্যাঙ্গানিজের চাহিদ। অত্যন্ত বেশী। 

আমেরিকা প্রধানতঃ বাশিয়! থেকেই এই ধাতু 
আমদানী করত। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়ার সঙ্গে 

মন কষাকধি চলায় সে দেশ থেকে ম্যাঙ্গানিজ 
পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কাঞ্জেইে আমে- 
রিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি রিসোপ”বোর্ড ভারত 

ও আফ্রিকা থেকে ম্যাঙ্গানিজ সংগ্রহ করতে 

অত্যন্ত আগ্রহান্িত হয়ে উঠেছে । ১৯৪৮ সালের 

প্রথমাধে”ভারত থেকে মযাঙ্গানিজ বগ্তানীর পরিমাণ 
ছিল ১৬২০০ টন, ১৯৪৯ শালেন্ন গ্রথমাঁধে 

সেই রানীর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ঈ্াড়িয়েছে 



ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ 

২৬৯০০ টন। আরও জান। গেছে যে, ১৯৪৯ সালের 
অক্টোবর মাসে ৩১৪,৬০১ টাকা মূল্যের ৯০১০০ 

ইন্দর এবং ৪,২০৯৭১৪ টাক। মুল্যের 

হন্দক ম্যাঙ্গানিজ বোগ্বাই এবং কলকাতা থেকে 

বিদেশে চালান হয়ে যায়। এই মাঙ্গানিজ-প্রস্তরের 
মূল্যের হার এইরূপ ছিল ; যথা :--৪৮% খনিজ. 
মাঙ্গনিজ প্রতি টন ৮* টাকা, ৪৬-৪৮% খনিজ 

ম্যাঙ্গীনিজের মূল্য প্রতি টন ৭৫ টাকা এবং 
৪*-৪১ শতাংশের কম ম্যাঙ্গানিজ আছে এরূপ 

খনিজ প্রস্তরের মূল্য প্রতি টন ৪৮ টাকা মাত্র 
অন্থমান করা যায়। এই ধাতুর রপ্তানী বাবদ 
১৯৪৯-৫০ সালে যে শুক্ক আদায় হবে তার পরিমাণ 

প্রায় ৩* লক্ষ টাকা । আমেরিকাই সব চেয়ে বেশী 

ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করে থাকে । ১৯৪৯ সালের 

মধ্যভাগে আমেরিকা কেবলমাত্র ভারত থেকেই 
৯৯,৬৯২ টন ম্যাঙ্গীনিজ সংগ্রহ করেছিল এবং 

আফ্রিকা ও রাশিষ্না থেকে আমদানী করে যথাক্রমে 

৯১,৮৪৯ টন এবং ২০১৬ টন । 

বালি, কক্কর, মাটি মিশ্রিত খনিজ ম্যাঙ্গানিজ- 

প্রস্তর থেকে খাঁটি ম্যাঙ্গীনিজ ধাতু বের 
করে নেওয়া সহক্গসাধ্য ব্যাপার নয় । খনি 

থেকে সন্ভ উত্তোলিত এই খনিজ ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর 

থেকে বিবিধ প্রক্রিয়ায় যতটা সম্ভব বালি কঙ্কর 

ইত্যাদি দূরীভূত করা হয়। ম্যাঙ্গানিজের বাব- 
হার প্রধানতঃ লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের মিশ্র ধাতু 
হিসেবে এবং ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে 

লৌহ বিদ্যমান থাকায় এই মিশ্র ধাতু এক সঙ্গেই 
তৈরী করা সম্ভব। অক্সিজেনের যৌগিক অর্থাৎ 

অক্সাইড হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ পাইরোলু- 
সাইট নামক খনিজ গ্রস্তরে বর্তমান থাকে। 

অঙ্গার বা কোক কয়লার সঙ্গে চূর্ণাকুত এই ধাতব 
প্রস্তর এবং পরিমাণ মত চুন একসঙ্গে মিশিয়ে 
্লাষ্ট ফারনেন নামক চুল্লীতে বা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে 
গলান হয়। কয়লার অঙ্গার এই প্রন্তরের অক্সা- 
ইডস্থিত অস্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয়ে কার্বন 

১১০২৮৩ 

ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ উ$ 

ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইভ প্রভৃতি গ্যাস 
উৎপন্ন করে এবং লৌহ ও ম্যাঙ্জানিজ অক্সিজেন 

বিমুক্ত হয়ে এই ছুটির মিশ্র ধাতুতে পরিণত হয়ে 
যায়। এই অক্সিজেন বিমুক্তিকরণ অর্থাৎ রিডাকৃসন, 

হাইড্রোজেন গ্যাস সহষোগেও করা যাঁয়। হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয়ে গরম জলীয় বাম্প- 

রূপে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এতেও প্রচণ্ড তাপের 

প্রঙ্জোজন হয়। গোন্ডম্মিথ প্রণালীতে অধিক পরিমাণে 

বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত কর! অল্প ব্যয় সাধ্য এবং 

অল্প শ্রম সাধ্যও বটে । এই প্রণালীতে একটি খুব ঝড় 

সিলিকা ব। আগুনে পোঁড়ানোঃমাটির তৈরী পাত্র ব 

্বড়ে অর্থাৎ ভ্র,সিবল নেওয়া হয়। অক্সাইড জাতীয় 
চর্ণীকত ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর ১ ভাগ এবং আযালুমিনিয়াম 
ধাতুচ্র্ণ আড়াই ভাগ একত্র মিশ্রিত করে সেই পাত্রে 
ভতি করে কিছু আলুমিনিয়াম চূর্ণ ও বেরিয়াম 

পার্অক্মাইভ মিশ্রিত করে তার ওপর ঝাখা হয়। 

একটি ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর তার সেই মিশ্রিত 
পদার্থের ভেতর প্রবেশ করিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ 

ঝরে দ্রিলে ম্যাগনেশিয়ামের তার অতি উজ্জ্বল 

আলোক বিকীর্ণ করে যে তাপ উৎপন্ন করবে। সেই 
তাপে বেরিয়াম অক্মাইভ ও আলুমিনিয়াম চুশ জলে 

উঠে আরও প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করবে; তাতে 

ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড এবং আ্যালুমিনিক্ীমের মধ্যে 

রাঁসায়নিক ক্রিয়! স্থরু হবে। ২৭ গ্রঠাম আলুমিনি- 
যামের প্রজ্জলনে প্রায় ১৮০,০০০ ক্যালোন্ী তাপ 

উৎপন্ন হয়ে থাকে । এই তাপে ষ্যাঙ্গানিজ অস্মাইড 

থেকে অক্সিজেন বিশ্লি্ই হয়ে যায এবং এই 

আযলুমিনিয়াম সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে আযালু- 

মিনিয়াম অক্সাইডে বূপাস্তরিত হবে। 

ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড +আ্যালুমিনিয়াম-৯মটাঙ্গা- 
নিজ+আ্যালুমিনিয়াম অক্মাইড | পাত্রের তলদেশে 

গলিত ম্যাঙ্গানিজ জমা হবে। এই ম্যাঙ্গাণিজ 

অত্যন্ত বিশুদ্ধ। এতে অন্যান্য প্রক্রিয়ায় প্রাঞ্ত 

ম্যাঙ্দানিজের মত অঙ্গার নিহিত থাকবে না। 

প্রায় সর্বপ্রকার ইম্পাতেই ম্যাঙ্গানিজ একটি 



৮৪ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

অপরিহার্য উপাদ্দান। ইম্পাতে এর পরিমাণ "২৫ 

থেকে ১২ শতাংশ পধস্ত ব্যবহার করা চলে। 

ম্যাঙ্গানিজ খুব শক্ত ধাতু, তবে লৌহের মত তত 
শক্ত নয়। ইম্পাঁতে সামান্য ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি 

তার প্রকৃতির কোন বিশেষ পরিবতন করে না; 

কিন্ত অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ থাকলে ম্যাঙ্গানিজ 

টাল নামক বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরী হয়। 
কারও কারও মতে অল্প অঙ্গার এবং অধিক 

ম্যাঙ্জানিজ ঘটিত ইস্পাত নাকি ভঙ্গুর হয়; কিন্ত 

এই ভঙ্গপ্রবণতা মোটেই ম্যাঙ্গানিজের আধিক্যের 

জন্থে নয়, ইস্পাত প্রস্তত-প্রণাপীর গলদই এই জন্যে 
দায়ী। এর ব্যবহারে ইস্পাত অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্ত 
হয়। রেল লাইন, ট্রাম লাইনের ক্রসিং এবং লাইন 
যেখানে ৰেকে গেছেস্সেই সমস্ত স্থান অধিক 
ক্ষয়প্রাগ্ড হয় বলে সেখানে ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত 

ইম্পাত ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত রেল লাইনে 

ব্যবহৃত সাধারণ ইম্পাতে যেখানে মাত্র ৯ মাস 
চলবে সেখানে ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত ৯ বছর 

অনায়াসে ব্যবহার কর! চলে। যুগের সময় 

ব্যবহৃত বুলেট-রোধী শিরক্্রাণ এই ইম্পাতে তৈরী 

হতো। বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহৃত ম্পিং সিলিকো- 

ম্যাঙ্গানিজ ইম্পাতে তৈরী হয়ে থাকে। পাথর 

ভাঙ্গ। যন্ত্রের দাত, জাহাজের বয়লার, পিন্ধুক প্রভৃতি 

তৈরীতেও ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাতের যথেষ্ট ব্যবহার 

হয়। তামা ও দন্তার মিশ্রণে শতকরা ২ ভাগ 

ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে ম্যাঙ্গানিজ-পেতল তৈরী হয়ে 

থাকে। এই ধরনের পেতল বা! ব্রোঞ্ সমুদ্রের নোন। 
জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় শা বলে জাহাজের চাকা, হাল 

এবং অন্তান্ত অংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ম্যাঙ্গানিজ 

থেকে পটাশ পারমাঙ্গানেট নামক একটি অত্যন্ত 

প্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরী হয়। জীবাণুনাশক 

পদার্থ হিসেবে, কূপের জলের জীবাণু নষ্ট করতে, 
ব্লিচিং ব। স্বভাবজ বং দূরীকরণ কার্ষে এবং অন্যান্ত 

রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহকারক হিসেবে 

এই পদার্থাটর প্রয়োজনও কম নয়। উদ্ভিদ ও 

[ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখা! 

গ্রাণীদেহে ম্যাঙ্গানিঞ্জ ধাতু একটি অত্যাবশ্যকীয় 

উপকরণ। বস্থ বিজ্ঞান মন্দিন্ের তৃতপূর্ব সহকারী 

অধ্যক্ষ অধ্যাপক নগেন্দ্রন্্র নাগ মহাশয় গাছের 

পাত ও কাণ্ডে পাসায়নিক পরীক্ষায় ম্যাঙ্গানিজের 

অস্তিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং আরও দেখিয়েছেন 

যে, গাছের বুদ্ধি ও সজীবতা বা শ্যামলতার জন্ট্ে 

ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি অপরিহাঁয। 

আমাদের দেশে মাঙ্গানিজ ও লৌহ-গ্রস্তর 
থেকে বিশুদ্ধ ধাতু হিসেবে ম্যাঙ্গানিজকে পৃথক 

করা হয় না। ম্যাঙ্গানিজঘটিত লৌহকে র্রাষ্ট 
ফারনেসে গলিয়ে ম্যাঙ্গানিফেরাম লৌহ তৈরী 

করা হয়। কিন্ত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বেশী 

হলে লৌহ ও ম্যাঙ্গীনিজের মিএ ধাতু তৈরী হয়ে 
থাকে । বেসিমার প্রণালীতে ইম্পাত তৈরী 

কাঁধে এই মিশ্র ধাতু ব্যবহার করা হয়। ম্যাঙ্গা- 
নিজের উপস্থিতি লৌহকে অক্সিজেন গ্রহণে 

বাধা দেয়। কাজেই সমম্ত অঙ্গার অক্সিজেনের 

দহনে কার্বন মনোক্মাইড ও ভাইঅক্সাইড গ্যাসে 
পরিণত হয়ে যায়। আমাদের দেশে লৌহ- 

শিল্পের কারখানা খুব বেশী নেই । কাজেই দেশের 
উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিজ আমাদের কারখানাগুলোর 

প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশী পরিমাণে রয়েছে। 
স্থতরাং এই মূল্যবান পদার্থটিখ বিদেশে রপ্তানী 
বর্তমানে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না, বরং 

বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি পৃরণে কিছুট। সহায়ত। 
করবে। জানা গেছে যে, এই ধাতুর রপ্তানীর 
পরিমাণ এ-ব্ছর (১৯৪৯-৫০) সাত লক্ষ টনে 
দাড়াতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখা 
দরকার যে, খনিজ ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে 
লৌহ রয়েছে। কাজেই ম্যাঙ্গান্জ রপ্তানীর সঙ্গে 
সঙ্গে লৌহও বিদেশে চলে যাচ্ছে, অথচ ম্যাঙ্গানিজ 
থেকে লৌহ পৃথক করা বহু ব্যয়সাধ্য। আমেরিকার 
মত দেশে এই লৌহ্ঘটিত ম্যাঙ্গানিজে প্রয়োজন মত 
লৌহ মিশিয়ে ইস্পাত তৈরী করা হয়ে থাকে। 
আমাদের দেশের সমস্ত ম্যাঙ্গানিজকে ম্যাঙ্গীনিজ- 
ঘটিত ইম্পাতে পরিণত করার দত লৌহ আমাদের 
দেশে নেই, তাছাড়া এদেশে লৌহ-শিল্পের কার- 
থানাও মুষ্টিমেয় । 



আমন ধান 

শ্রীদেবেজ্্নাধ মিত্র 

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ধান জন্মে; 

যখ।- আমন, আউশ এবং বোরো! ধান। প্রত্যেক 

শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু রকমাত্ধি পান আছে, 

বিশেষতঃ আমন ধানের মধ্যে। ইহাদের মন্যে 

আমন ধানই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে তিন শ্রেণী 
পানের জমির পরিমাণ এইব্প £--- 

আমন ৭৭৯৫০০০ একর 

আউশ ১৪৭০০০০ ৮ 

বোরো 

কষি-বিভাগের হিসাব অনুযাী প্রত্যেক শ্রেণী? 

ধানের চাউলের গড় ফলন হইতেছে-_- 
আমন--১২"৪ মণ 

আউশ--১০'৯ * 

বোরো ১৩৬ ” 

মোটামুটি ১২ মণ ধানে এক মণ চাউল পাওয়া 
যায় । অনেকের মতে উপরোক্ত গড় ফলন অপেক্ষা 

অধিক পরিমাঁণ ধান উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রকম 

ধানের ফলন বিভিন্ন পরিমাণে হইয়া! থাকে । প্রকার 

ভের্দে ধানের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের; অর্থাৎ কোন 

কোন ধান অপেক্ষারৃত উচ্চ জমিতে ফলে, কোন 

কোন ধান অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে অল্প জলে 

জন্মে; কোন জাতীয় ধান অনাবৃষ্টি সহা করিতে 

পারে; আবার কোন কোন জাতীয় ধান অপেক্ষা 

কৃত আগে পরিপক্ক হয়। সুতরাং জমি এবং জল 

বাযুব অবস্থা প্রভৃতি বিবেচন| করিয়া প্রত্যেক 

কষক ধানের চাষ করে। এই কারণে অনেক 

ক্ষেত্রে কম ফলনের ধানের চাষ করিতে হয়। 

আমন ধান দুই প্রকারে উৎপন্ন করা যায় :--(১) 

জমি প্রস্তত করিয়া তাহার উপর বীজ ছড়াইয়৷ 

দিতে"হয় এবং (২) প্রথষে বীজ-ক্ষেত্রে চারা 

৫৫০৩০ ৫ 

উৎপাদন করিয়া! পরে আমল জমিতে চাবা রোপণ 

করিতে হয়। সাধারণত: চৈত্রবৈশাখ মাসে বীজ 

ছড়াইতে হয় । পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্ানতঃ প্রথমে বীঞ্জ- 

ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন করিয়। আমন ধানের চাষ করা 

হয়। এই দুই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ধান প্রায় 

এক সময়েই পরিপক্ক হয়। 

সাধারণতঃ চৈত্র বৈশাখ মাসে চারার জন্য বীজ- 

ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয় । বীক্দ-ক্ষেত উপযুক্তভাবে 

প্রস্তুত করা দরকার। বাঁজ-ক্ষেত্র যত বেশী গভীর- 

ভাবেশচষা হইবে এবং সারবান হইবে চারাও তত 
বেশী সবল হইবে । সবল চারা হইতেই সবল ফসল 

উৎপন্ন হয়। জমি অনুসারে চাষের ও পরিচধার 

প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ৫৬ বার লাঙ্গল দিয়! 

বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। এক বিঘা বীজ- 

ক্ষেত্রে প্রায় ১৪।১৫ বিঘাঁর উপযুক্ত চার! উৎপন্ন হয়। 

বতমান সময়ে এক বিঘা বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে 

মোটামুটি নিম্নলিখিত খরচ হয় । তবে অবস্থাবিশেষে 

ইহার তারতম্য হইয়া! থাকে । প্রধানত: স্থানীয় 

শ্রমিকদের মজুবির হারের উপর ইহ! নির্ভর করে। 
টা আপা 

(১) ছয়বাপ লাঙ্গল-_ 

(প্রতি লাঙ্গল ১ টা ১২ আ হিসাবে) ১০ ৮ 5 

(২) বীজ ধান ২ মণ ২৪ ০ ০ 

(৩) গোবর সার ৮* ঝোড়। (৩০ মণ) 

বহন ও গ্রয়োগ খরচ 9৪ ৩ ৩ 

(8) আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ ৩৮ ৪ 

৪২ শু ও 

উক্ত হিসাবে গোবরের মূল্য ধরা হয় নাই । 
সাধারণতঃ কৃষকেরা নিজেদের গোয়ালের গোবর 



৮৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

ব্যবহার করে। কোন কোন ক্ষেত্রে চারা শীঘ্র 

উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার (আমোনিয়াম 

সালফেট ), খইল প্রভৃতি ব্যবস্ৃত হয়; কিন্ক ইহার 

প্রচলন খুবই কম। বাসায়নিক সার, খইল প্রভৃতি 

প্রয়োগের জন্য আরও ১০১২ টাকা বেশী খরচ 

হয়। যে জমিতে চারা রোপণ করা হয় তাহ! 

প্রস্তুত, ফমলের পরিচর্যা, ধান কাটা, আটি বাধ।, 

বহন, গাদ। দেওয়া, ঝাড়ন, মাঁড়ন প্রভৃতির খরচ 

এইরূপ £_ 

টা আপা 

€১) তিন খান লাঙ্গল-_ 

(প্রতি লাঙ্গল ৩ ট1 ৮ আ হিসাবে) ১০ ৮ ০ 

(২) রোয়া ৪ জন 

(প্রতি জন ২ টা হিসাবে) ৮ 

(৩) নিড়ান ২ জন 

(প্রতি জন ১ ট1 ১২ আ হিসাবে) ৩ 

(৪) জমির আইল বাধা একছ্ন ২ ০ ০ 

(৫) ধান কাটা ৪ জন ৮ ০ * 
(৬) আটি বাধা, বহন, গাঁদা দেওধা ২২ 

জন (প্রতি জন ৩ টাক] হিসাবে) ৭ 

(৭) ঝাড়ন, মাড়ন ৩ জন 

(প্রতি জন ১ট] ১২ আ৷ হিসাবে) ৫ ৪ ০ 

গ 9 

তব 9 

চু ও 

(৮) আনুষঙ্গিক অন্যান্ত খরচ ২ ৪ ০ 

৪৭ ০ ০ 

চারার খরচ ৩ ০ ০ 

জামর খ।জন। ৪ ০ ০ 

৫68 ০ ৬ 

বর্তমান বৎমরে ধান ও পড়ের ফলন এবং মূল্য 

নি্লিখিত হিসাবে দেওয়া হইল-__ 
ফলন মণ প্রতি মুল্য মোট মূল্য 

টা আপ! 

ধান ৮ মণ ১১টাকা ৮৮ ৩ ৩ 

খড় ১কাহন ২২ » ২২ ৪ ৩ 

[ ৩য় বর, ২য় সংখ্যা 

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়ার অন্তর্গত এলাকা 

সমূহ হইতে সংগৃহীত ধান-চাষের খরচ 
এবং ফলন ও মূল্যের হিসাব উপরে দেওয়। 
হইল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, 

বর্তমান বৎসরে ধানের ফলন গড় ফলন অপেক্ষা 

অতিরিক্ত হইয়াছে; সথতরাং লাভের অস্কও অধিক । 

ধাহারা নিজের জমিতে নিজ তত্বাবধানে এবং 

নিজ খরঠে ধানের চাষ করিয়াছেন তাহারাই 

বর্তমান বৎসরে উপরোক্ত পরিমাণে লাভবান 

হইবেন। কিন্তু ভাগ-চাষের জমি হইতে ভাগ- 
চাষী বিঘ। প্রতি ৫*.টাকা ; খাজন। বাদে ) খরচ 

করিধা মোটামুটি ৫:৫৫ টাকাই পাইবেন। 

কারণ ভাগ-চাধী ফলনের অধেক পায়। এই 
ক্ষেত্রে জমির অধিকারী কেবল মাত্র ( জমির খাজনা 

বাদ) বিনা ব)য়ে ৫* টাকা পাইবেন। 

বঙমাঁনে ভাগ-চাষীদের প্রধান অভিযোগ এই 

যে, জমির অধিকারী বিনা খরচে বিঘা প্রতি 

৫০ টাকা পাওয়া সত্বেও ফলনের পরিমাণ 

বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কিছু মাত্র খরচ করিতেও 

কার্পণ্য করিয়া থাকেন। উন্নত শ্রেণীর বীজও 

তাহার! সংগ্রহ করিয়া দেন না, জমিতে সার 

প্রয়োগের দিকেও তীহাদের কোন দৃষ্টি 

নাই; জঙগ সেচন ও জল নিষ্কাশনের প্রতি 
তাহারা একেবারে উদালীন। অথচ তাহাদের 

চেষ্টাতে অনেকটা স্থব্যবস্থ। হইতে পারে। 
উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইলে ফলনের পরিমাণ 

যে বৃদ্ধি পায় তাহা বল! বাহুল্য । ফলনের 

পরিমাণ বাড়িলে ভাগ-চাষীরাও অনেকটা উপকৃত 

হইতে পারে; ইহাতে জমির মালিকগণেরও বেশী 

লাভের সষ্ভাবনা আছে । কিন্তু বর্তমানে তাহার! 

বিনা খরচে এবং বিনা চেষ্টায় যাহা পান তাহাতেই 

সন্তুষ্ট থাকেন। অবশ্ঠ কোন কোন ক্ষেত্রে জমির 

মালিক জমিতে কিছু রাসায়নিক সার 
প্রয়োগের খর5 বহন করিস্বা থাকেন। বর্গাচাষীদের 
আর একটি অভিযোগ - এই যে, অন্ততঃ বীজের 



ফেব্রুয়ানি, ১৯৫০ ] 

মূল্যের অধেক অংশ জমির অধিকারীর বহন 
করা উচিত । তাদের আব্ও অভিযোগ এই যে, 

চাঁষের সমধ়্ সাধারণত। তাহারা জমির মালিকদের 

নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য পান না। 

কিন্তু অর্থের প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত শব্দের হারে 
তাহ! জমির মাপ্িকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে 

হয়। এমন কি, ২৪ মণ ধান লইলেও ন্থদ 

হিনাবে অতিরিক্ত পরিমাণ ধান দিতে হয়। এ 
সম্বন্ধে লিখিত কোন কাগজপত্র দলিলাদি থাকে 

না। ধান কাটার পর জমির মালিকেরা উহ্! 

কাটিয়া লন। 

বর্গা-চাধীদের বিরুদ্ধেও জমির অপিকারী- 

দের বহু অভিযোগ আছে। তন্মধ্যে প্রধান 

অভিযোগ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গা-চাধীর। 

রীতিমতভাবে জমি চাষ করে না। ষে 

সকল বর্গা-চাধীর নিজেদের হাল-বলদ আছে 

তাহারা লাঙ্গল গরু ভাড়া দিয়া পারিশ্রমিক 

গ্রহণ করিয়া অন্যের জমি উপযুক্ত সময়ে চাঁষ 

করে এবং ব্া-চাষের জমি সাধারণতঃ অবহেলিত 

হয়। জমির অধিকারীদের ইহাঁও ধারণা যে, 
বর্গা-চাধীরা নিজেদের জমি যেরূপ যত্ুপূর্ক ও 
উপযুক্ত সময়ে চাষ করে বর্গা-চাষের জমি তেমন 

করে 'না। জমিব অধিকারীদের শ্রমিকদের 

সম্ষদ্ধেও এই অভিযোগ যে, তাহার! পূর্বের কর্ম- 
কুশলতা৷ হারাইয়াছে, কিন্বা ইচ্ছা করিয়াই পূর্বের 
কর্মকুশলতা! অনুযায়ী কাক করে না; আগের 

তুলনায় বর্তমানে তাহাদের কার্ধের পরিমাণ 

কম। অনেকের মতে পুষ্টিকর খাগ্যের অভাবে 
এবং গানান্ধপ ব্যাধির (প্রধানতঃ ম্যালেরিয় ) 

আক্রমণে তাহারা পূর্বের কর্শক্তি হারাইয়া 
ফেলিয়াছে । 

বর্তমানে চাধীদের আরও অনেক 

রকমে বিপর্যস্ত হইতে হয়। এষন অনেক দৃষ্টাস্ত 

দেওয়া যাইতে পারে যেস্থলে জমির স্বাভাবিক 

জল নিষ্কাশনের থে পুকুর, বীধ প্রভৃতি 

আমন ধান ৮৭ 
প্রস্তুতের দ্বারা জমির জল নিষ্কাশন অবরুদ্ধ কর! 

হইয়াছে। ইহার ফলে বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাস হইতে 

জমির জ্বল আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ধানের 
চাষের সময়ে উক্ত জমিতে এত বেশী জল থাকে 

যে, উহাতে ধানের চাষ করা সম্ভব হয় ন]। 

ইহা ছাড়া পুর্বকালে সেচের জন্য গ্রামের মধো 

যে সকল হানা, জাওন! প্রভৃতি বিদ্ধমান ছিল 

বর্তমানে তাহা বুজিয়া গিয়াছে । স্থানে স্থানে 
এই সকল হান৷ ও জাঁওন! প্রভৃতি কাটিয়া দিলে 

জল সেচনের বর্তমান অস্থবিধা অনেক পরিমাণে 

দূর হইতে পারে। ২।১ ক্ষেত্রে ককের! নিজেরাই 
এই সকল নালা, জাওনা প্রভৃতি কাটিতে প্রস্তুত 

আছে; কিন্তু স্থানীয় বাধা অনেক আছে। এ 

সগ্বন্ধে ১৩৫৬ সালের ১লা আাবণের “খাদ্য উতদ্পাদনে* 

শ্ীসন্তোষকুমার চক্রব্তী কর্তপক্ষের গোচরে এই 
বিষয়টি আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ২১টি 

এলাকার কৃষকদের এইরূপ অভিযোগ এই যে, 
জলৰর দিয়াও তাহারা সময়মত জল পায় না। 

উদ্দাহরণ স্বরূপ একটি এলাকার কথা উল্লেখ 

করিতেছি । বর্ধমান জেলার জামালপুরে অবস্থিত 

ইডেন ক্যানেল হইতে হুগলী জ্ঞেলার শ্রীরামপুর 
মহকুমার জাঙ্গীপাড়া থানার কৃষ্ণনগর পর্যস্ত 

ছয়টি কবাট কল আছে। কৃষ্ণনগরের কবাট কলই 
শেষ কবাট কল; কিন্ত নিধ্ণরিত সময় এক 

একটি কবাট কল খোলা না হওয়ার জন্ত শেষ 

এলাকায় জল উপধুক্ত সময়ে পৌছয় না। ফলে 

সেই সকল এলাকায় ধানের চাষ প্নাধী” হইয়া 
পড়ে এবং চাঁরা বেশী লাগে ফলনও কম হয়। 

ইহ ছাড়া কৃষকগণ কতৃক নদীর মধ্যে অস্থায়ী 

বাধ দেওয়ার জন্ত জল আসিতে দেরী হয়। 
গত ১৩৫৫ সালের ১৬ই চৈত্রের গ্থাপ্ত উৎপাদনে” 
এই সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছিল; 
কিন্তু উহা কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে 

বলিয়া মনে হয় না। ধানের চাষ সম্বন্ধে সর্ব 

প্রথম দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে--প্সরাৎ 
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ও ভরা”, অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে জল নিষ্কাশন 

কর এবং উপযুক্ত সময়ে ক্ষেত জলে পূর্ণ কর। 

পরিশেষে বল প্রয়োজন যে, ধানের চাঁষে 

সাধারণতঃ বিশেষ লাভ হয় না। কুষকেরা বলে 

ধে, গায়ে গতরে পরিশ্রম করিয়া যতট! সম্ভব তাহার! 

নিজেদের ও 'গরুর আহারের সংস্থান করে। 

অবশ্ঠ ঝড় বড় কষকদের কথা পৃথক । ছোট ছোট 

রুষক ধানের চাষে লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে 
না; তাহাদের সংস্কার এই যে, নিজেদের আহারের 

স্থান করিতেই হইবে! ইহা ছাড়া ধানের চাষে 
ঘর হইতে তাহাদের নগদ অর্থ বাহির করিতে 

হয় না। বীজ ধান ঘরেই থাকে, সারের বিশেষ 

বালাই নাই ; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবর 

সারও প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু আলুর ঠাষের 

[ ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

বেলায় তাহারা লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে ; 

কারণ আলুর বীজ, সার প্রভৃতি তাহাদের ঘরের 

টাক] দিয়া ক্রয় করিতে হয়। বর্তমানে আলুর 

বীজের ও সারের মূল্য খুবই বেশী. | 
ছোট ছোট কৃষকদের সহিত বু আলোচন। 

প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছি যে, বর্তমান সময়েও 

তাহার! ধানের মূল্য কমাইবার পক্ষপাতী । তাহাদের 

যুক্তি এই যে, হঠাৎ কোন কাঁরণ বশত: তাহাদের 

২১০ মণ ধান বিক্রয় করিতে হয় বটে এবং ধানের 

মূল্য কমিলে ২।১০ মণ ধান বিক্রয় করিলে তাহাদের 
ক্ষতিই হইবে; কিন্ত বৎসরের অধিকাং্ণ সময় 

তাহাদের ধান ক্রয় করিতে হয়, সুতরাং ধানের মূল্য 

কমিলে তাহাদের উপকারই হইবে। এইরূপ ছোট 

ছোট কৃষকের সংখ্যাই বেশী। 

জেরোগ্রাফী 
ভ্রীচিত্তরগুন রায় 

সম্প্রতি আমেরিকায় ছাপানো ব1 এ জাতীয় 

দলিল ইত্যাদির বহুসংখ্যক “কপি' খুব অল্প সময়ের 

মধ্যে তরী করার এক নৃতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এই পদ্ধতিতে “ফটে-কন্ডাক্টিভিটি' 

এবং ধনাত্মক ও খণাত্মক তড়িৎ প্রভাবান্থিত 
কণিকার পরস্পরকে আকর্ষণ করার শক্তিকে কাজে 

লাগানে। হয়েছে । এ পর্যন্ত “কপি” করার ষত 

রকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে কিছু ন! 

কিছু জলীয় পদার্থের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই 

পদ্ধতিটি অভিনব এবং কোনও প্রকার জলীয় 

পদার্থের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতির নাম 

দেওয়! হয়েছে-জেরোগ্রফী । জেরূস (6105) 

কথাটি গ্রীক--অর্থ হলো "শুষ্ক এবং গ্রাফোস্ 
(0:91১1)03) অর্থে লিখন । 

প্রথমেই ঘা প্রয়োজন তা হলো--দাধারণ 

ফটে! তোলার জন্যে যেমন প্রেট ব)বহার হয় 

সেই ধরনের একটি “গ্রেট । এই প্রেটটি ফটো- 
প্লেটের মত কাঁচের নয়, আযালুমিনিয়াম দিয়ে 
তৈরী একটি পাতলা ফলক। এর গায়ে 

আযন্থণসিন নামক একজাতীয় বস্তর প্রলেপ 
লাগানো থাকে । ফটোপ্লেটে একবারের বেশী 

ব্যবহার কর! যায় ন।; কিন্তু জেরোগ্রাফীর এই 

আযান্থণসিনযুক্ত আলুমিনিয়াম প্লেট বহুবার ব্যবহার 
করা যায়। ফটোপ্নেটের মত এই জেবোগ্রাফীর 
প্রেটটিকেও আলো বাচিয়ে সাবধানে বাখতে হয়। 
কারণ আ্যান্থাসিন বস্তটিতে আলো লাগলেই 

বিদ্যুৎ পরিবহন করে। আ্যান্থীসিন প্লেটের 

ওপর কোনও স্থানে আলোকসম্পাত করে বিদ্যুৎ 

চালনা করলে এ আলোকিত অংশটুকুর ভিতর 

দিয়ে বিচ্যৎ পরিবাহিত হয়; কিন্তু গ্লেটটি অন্ধ-. 
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কারে রেখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলে বিছ্যুৎ পরি- 

বাহিত হয় না--অন্ধকারে আযানথণাসিন বস্তুটি 
“নন্কন্ভাকটর' ঘা অপরিবাহী। আযন্থাসিন 

জাতীম বস্তু আরও আবিষ্কার কর! যায় কিনা 

তার গবেষণা চলছে । 

এই আযান্থাসিন প্রলেপযুক্ত গ্লেটটিকে যদি 
অন্ধকারে কোনও কাপড় দিয়ে খষা যায় তাহলে 

প্রলিপ্ত পৃষ্ঠটি ধনাত্মক তড়িগগ্রস্ত হয় এবং যতক্ষণ 

অন্ধকারে থাকে ততক্ষণ তর়ৎসংস্থ! লুপ্ত হয় না। 

এভাবে চার্জ বা ভড়িতগ্রশ্ত করার আর একটি 

পদ্ধতি আছে। কোনও তারের মধ) দিয়ে হাই 

ভোণ্টের বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনা কবলে 

তারটির চারদিকে একটি জ্যোতির আবিভাৰ 

ঘটে-_তা খালি চোখে দেখা যায়। এব নাম 

হলে! “করোণা”। এই বরকম হাই ভোল্টের ডি, 

সি, বিদ্যুৎ পরিবাহিত কোনও সরু তারের খুব 

কাছ ঘেসে আ্যান্থাঁসিন প্লেটটিকে সঞ্চালিত 

করলে করোণার সংস্পর্শে এসে আ্যান্থাসিন 

প্রলিপ্ত পৃষ্ঠটি ধনাত্মক তড়িশ্গ্রস্ত হয়। 

এইভাবে তড়িতগ্রস্ত প্লেটটিকে সাধারণ 

কফটোপ্লেটের মত আলো বাচিয়ে ব্যবহার করতে 

হবে। সাধারণ ক্যামেরায় বা কোনও ফ্রেমে 

এটিকে পরিয়ে দেওয়া হয়। লিখিত বা মুদ্রিত 

যে বস্তর ছবি তোল হবে সেটিকে একটি পরকলা 

বা লেন্সের মধ্য দিয়ে সাধারণ ফটো তোলার 

মৃত করে এই গ্নেটটির উপর আপতিত কব! 

হয়। এইভাবে বস্তটিকে প্লেটের উপর ধেোকাস্ 

করলে যে সব জারগায় কালো কালি আছে সেই 

স্থানগুলো ' প্লেটের উপর অন্ধকার থাকবে এবং 

বাকি স্থানগুলোতে আলো পড়বে। যে সব 

জায়গাম্ম আলো পড়ে সেই সব স্থানের পঞ্জিটিভ 

বা ধনাত্মক ভড়িৎসংস্থা আ্যালুমিনিয়াম প্রেটে 

চলে যার। তার কারণ আলোর স্পর্শে 

এসে আযান্থাসিন, বিদ্যুৎ পরিবাহক হম়। 

এখন প্লেটে আমরা একটি অবৃশ্ঠট টবছ্যুতিক 
৪ 

জেরোগ্রাফী ৮৯ 

প্রতিচ্ছবি পেলাম । এইব।র প্রেটুটিকে "ডেভেলপ, 

করতে হবে। এর জন্যেও কোন রাসায়নিক 

জলীয় পদার্থের, প্রয়োজন নেই। বিদ্যুতের 

দ্বারাই এ কাজ নিষ্পন্ন করা হয়। খণাত্মক 
ভড়িত্গ্রস্ত একরকম পাউডার এই প্লেটটির উপর 
ছড়ানো হয়। এই পাউডার মোটা এবং মিহি 
ছু'রকম গুঁড়ার সংমিশ্রণ । মিহি বস্তুটি সাধারণতঃ 

কৃত্রিম জন গুাড়য়ে তৈরী হয় এবং এর মেণ্টিং 

পয়ে্ট বা গলনাঙ্ক খুব অল্প; অর্থাৎ অল্প উত্তাপেই 

গলে যায়। এইভাবে খণাত্মক তড়িতগ্রস্ত পাউডার 
ছড়ানে| যে সবস্থানে প্লেটে ধনাত্মক তড়িৎসংস্থ। 

বর্তমান আছে সেই সব স্থানে এই খণাত্মক 
তড়িৎগ্রস্ত কণিকাগুলো পারস্পবিক আকধণের 

জন্তে আটকে যায় এবং যেখানে ধনাত্মক তড়িৎ 

নেই সেই সব স্থানে এই গুড়া লাগে না। 
এখন প্লেটটির ডেভেলপিং সমাপ্ত হলো। এই 
প্রক্রিয়ায় প্লেটটির উপর আসল বস্তির একটি 
প্রতিচ্ছবি আমর| দেখতে পাই, যেমন কোনও 

আয়নার সামনে দাড়ালে আমরা আমাদের 

প্রতিমৃতি দ্রেখে থাকি। 
এখন এই প্রেট থেকে প্রি, বা ছাপ 

তোলার পাল1। যে কাগজটির উপর ছাপ তোল! 
হবে সেটি প্লেটটির উপর রেখে আবার বৈদ্যুতিক 
করোণার সংস্পর্শ আনা হয়। এতে প্লেটের 
উপর লেগে যাওয়া কণিকাগুলো কাগজের গায়ে 
লেগে যায় এবং প্লেটের অধৃশ্ উল্টো ছবিটি 
কাগজের উপর সঠিকভাবে দৃশ্তমান হয়। এখন 
ছবিটিকে ফিক্প বাস্থায়ী করার কাজ। ইনফ্রা-রেড 
বা লাল-উজানি আলোর দ্বারা বা কোনও উত্তপ্ত 

চুল্লীতে কাগজটিকে দু-এক সেকেখ্ডের জন্তে 
উত্তপ্ত করা হয়। এই সামান্য মাত্র উত্তাপেই 
স্থক্ম বজনের গুড়াগুলো গলে যায় এবং মোটা 

গুড়াগুলে শক্তভাবে কাগজে লেগে থাকতে 

সাহাধ্য করে। এইভাবে তোলা ছাপকে বলা 

হয়-জেরোপ্রিন্ট । 



৪৩ জ্ঞান ১] বিজ্ঞান 

এ পর্যস্ত যতটুকু যাত্ত্রিক কৌশল গড়ে তোলা 
সম্ভব হয়েছে তা দিয়ে ছাপা হরফের চিঠিপত্র, 

দলিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং রেখাসঙ্কিত চিত্রের 

ছাপ তোল! সম্ভব হয়েছে। এখনও সাধারণ 

ফটোর ছাপ তোলা সম্ভব হয়নি। গবেষণার 

দ্রুততার কথা ভাবলে অদূর ভবিষ্যতে তা-ও 

| ৩য় বধ, ২য় সংখ্যা 

সম্ভব হবে। এখন ধার! টাইপিষ্টের কাঁজ কৰঝেন 

তাদের আর কান কপি না-ও করতে হতে পারে। 

একটিমাত্র বোতাম টিপে নিঘেষের মধ্যে অনেক 

কপি তৈরী করতে পারবেন । জেরোপ্রিন্টিং মেসিন 

এখনও গবেষণাগারের শিশুমাত্র। হয়তে] অদূর 
ভবিষ্যতে আমর! একে নানাস্থানে দেখতে পাবো। 

চিকিৎলা-বিজ্ঞানের খবর 

টি-বি প্রতিষেধক ওষুধ-_টিবিওন 
টি-বি রোগের প্রতিষেধক টিবিওন নামে 

জাম্পন সিম্থেটিক একটি নতুন ওষুধ শীঘ্ুই বাঁজারে 
চালু হবার আশা করা যাচ্ছে। 

জামেনীতে গত দু-বছর ধরবে কয়েক রকমের 

টিউবারকিউলোনলিমে আক্রান্ত সাত হাজারেরও 

বেশী রোগীর উপর এই ওষুধটি প্রয়োগ করে 
আশ্্ ফল পাওয়া গেছে। আটলাণ্টাতে 

অনুষ্ঠিত গত অষ্টম ট্রেপটোমাইসিন কনফারেন্সে 
লন্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পশ্চিম জাঁমে নীতে 

টিবিগন প্রয়োগের ফলাফল সম্বন্ধে তাদের 

অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করেন। এই কন- 

ফারেন্ে ডাঃ হিন্দ বলেন যে, টিবিওনের 

কার্যকারিতা থেকে মনে হয়--প্যারা-আমিনো- 

স্যালিসিলিক আযাসিডের মতই এব টিউবার- 

কিউলোলিস প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে এবং 

সিফিলিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আর্সেনিক ঘটিত 

পদার্থের মতই প্রায় এর বিষক্রিয়া আছে। 
যদি এর চেয়ে আরও উপ্ত ধরনের কোন 

আযাটি-টি-বি রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবিত না হয় তবে 

কিছু বিষক্রিয়া থাকা সত্বেও এটা: জীবাণু-যুদ্ধের 
সহজলভ্য একটি প্রয়োজনীয় অস্থ হিসেবেই 

গণ্য হবে। তবে তিনি বলেন যে, টিবিওন 

ব্যবহারের ফলে ষ্রেপটোমাইসিনের প্রয়োজনীয়তা 

লোপ পাবে না, বরং টিউবারকিউলোপিসের 

চিকিৎসায় এই উভয় ওষুধই একসঙ্গে ব্যবহৃত 

হবে। 

ধিনি সালফা ডরাগসের বীজাণু প্রতিষেধক 
ক্ষমতার বিষয় আবিষার করে ১৯৩৯ সালে 
নোবেল প্রাইজ পান সেই বিখ্যাত নোবেল লরিয়েট 

প্রোফেসর গারহার্ড ডোমাকই এবার টিবিওনের 

বীজাণু প্রতিষেধক ক্ষমতার বিষন্ন আবিষ্কার 

করেছেন। টিবিওন প্রস্তত করেছেন- বেয়ার 

কোম্পানীর ডাঃ রবার্ট বেনিম, ডাঃ ফিটুজ মিটাস্ 
এবং প্রোফেঃ হ্থান্স্ ম্মিড. | 

সাধারণ ব্যাক্টেরিয়! থেকে ক্ষুদ্রকায় 
ব্যাকটেরিয়ার উৎপত্তি 

ফান্সের স্কুল অব. মেডিসিনের ডাঃ রবার্ট 

টরলাসূনে সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি পরিবর্তন 

সম্বন্ধে এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছেন । 

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে--পেনিসিলিন গ্রয়োগের 

পঝ সাধারণ কয়েক বকমের ব্যাকটেরিয়া থেকে 

অতি ক্ষুদ্রকায় ব্যাক্টেরিয়ার (চলতি কথায় লোকে 

যাকে 'জার্ম বলে থাকে) উদ্ভব ঘটে। এই 

ব্যাক্টেরিয়াগুলো এতই ক্ষুত্র যে, মাইক্রস্কোপেও 
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দেখা যায় না; এমন কি, সুক্ষ ছিদ্রবিশিষ্ট ফিল্টারের 
ভিতর দিয়েও গলে যান্ন। ভা: টুলান্নে অনুমান 
করেন--সাধারণ ঘব্যাক্টেরিয়াগ্তলো যেসব রোগ 
উৎপাদন করে--পেনিসিলিন প্রয়োগের পর নতুন 

উৎ্পার্দিত ক্ষুদ্রকায় ব্যাক্টেরিয়াগুলো বোধ হয় 

তাছাড়৷ ভিন্ন রকম রোগের উৎপত্তি ঘটায়। 

পেনিসিলিন প্রয়োগে প্রোটিয়াস ভালগাঁরিস নামে 

এক জাতের ব্যাকটেরিয়া থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্রকায় 
ব্যাক্টেরিয়াকে পেনিসিলিন না দিয়ে কালচার 

ফিডিয়ামে বাড়তে দিলে তারা আবার সাধারণ 
ব্যাক্টেরিয়ার আকুতি পরিগ্রহ কবে। এ থেকে 

মনে হয়--অন্তান্য ব্যাক্েবিয়াগুলোও এরূপ 

পরিবর্তনে সক্ষম । বিশেষ অবস্থায় প্লেগ এবং 

থাগ্য-বিষ উৎপাদনকারী এক রকমের বীজাণু 

এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি পরিগ্রহ করে। ডাঃ টুলানের 

মতে ফিপ্টারেবল্ ব্যাকটেরিয়া, বিশেষ করে 
টিউবারকিউলোসিস এবং সিফিলিস উৎপাদক 

বীজাণু সম্বন্ধে এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন 
ভাবে অন্থসন্ধান চালানে। প্রয়োজন । 

কার্বন মনোক্সাইডের বিক্রিয়ার প্রতিষেধক 

কার্বন মনোক্সাইড বিষাক্ত গ্যাস। বন্ধ ঘর, 

গ্যারেজ, সাবমেরিন, খনি বা স্থড়ঙ্গের অগ্যস্তরে 

এই গ্যাস শুঁকে কত লোক যে মৃত্যমুখে পতিত 
হয় সে খবর কারোর অঙ্জানা! নেই। সম্প্রতি 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে--একটা রাসায়নিক 

পদার্থ প্রয়োগে এই গ্যাসের বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া 

নষ্ট করা যায়। পদার্ঘটা হচ্ছে-_সিলভার পাঁর- 
ম্যাঙ্গানেট । বিভিন্ন ধাতব অক্সাইডের ছোট ছোট 

দানার গায়ে সিলভার পারম্যাঙ্গানেটের পাউডার 

মাথিয়ে দেওয়া হয়। দানার গায়ে মাখিয়ে 

দেওয়ার ফলে সিলভার পারম্যাঙ্গানেট অধিকতর 

স্থানে গ্যাসের সংস্পর্শে আসতে পারে। আবন্ধ 

গৃহাদির দরজা জানালা বা বাতাস চলাচলের 

পথে সিলভার পারম্াাঙ্গ।নেট মাথানে। দানাগুলো 

চিকিগুসা-বিজ্ঞানের খবর ৯১ 

রেখে দিলে প্রচুর পরিমাণে বিশ্তুদ্ধ বাতাস পাওয়া 
যাবে। 

আলাজি চিকিগুমায় নতুন রাসায়নিক 

ওহিগর সিনসিনেটিতে অনুষ্ঠিত স্াদার্ণ মেডিক্যাল 

এসোসিয়েসনের সভার লুসিয়ানা ষ্টেট ইউনিভাপিটি 

মেডিক্যাল স্কুল এবং নিউ অরলিন্স-এর চ্যারিটি 

হসপিটালের ডাঃ লুই কুলিক ও ডাঃ হেনরি ডি, 
ওগডেন ঘোষণ। করেছেন যে, নতুন একরকম 

রাঁসাঞনিক পদার্থ হে-ফিভার ও অন্যান্ আলাঞজির 

প্রতিকারে সন্তোষজনক ফল দেখিয়েছে । এই 

রাসায়নিক পদার্থটির নাম--72251] :012107- 

০৮০115156. পেরাঁজিল এক প্রকার আযট্টি-হিস্টামিন 

বসায়নিক পদার্থ। কিন্তু হে-ফিভাঁর, য্যাজ যা 

প্রভৃতি রোগ উপশমের জন্যে অন্য যেসব ওবুধ 

ব্যবহৃত হয় তাদের সঙ্গে এই ওষুধের পার্থক্য 

হলো দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রতিক্রিয়ায়। বোজ 

একটি কি ছু'টি মাত্র পেরাজিল বড়ি রোগীকে 
গ্রহণ করতে হয়। 

গর্ভকালীন পীড়। উপশমের ওষুধ 

অধিকাংশ স্ত্রীলোকই গর্ভাবস্থায় বমন বোগে 

আক্রান্ত হয়ে থাকে। জন্স্ হপকিম্প ইউনি- 
ভাসিটি এবং বাণ্টিমোর হাসপাতালের বিজ্ঞানীর! 

এ রোগের একটি প্রতিষেধক পরীক্ষা করে 

বিশেষ স্ম্তোষজনক ফল পেয়েছেন। ওষুধটির 

নাম হচ্ছে ড্রামামিন। ড্রামামিন প্রয়োগের পর 

ঘণ্ট1 তিনেকের মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ 
হয়ে ওঠে। শিকাগোর ডি, শালি আয কোম্পনী'র 

বিজ্ঞানীরা হে ফিভার এবং অন্তান্ত আলাজির 

সম্ভাব্য প্রতিষেধক হিসেবে ড্রামামিন প্রস্তত করেন। 

জন্স্ হপ-কিন্স আ্যালাজি ক্লিনিকের একটি রোগীর 

উপর প্রয়োগের ফলে আকম্মিকভাবেই এব 

বমনোদ্দ্রেক প্রতিরোধ ক্ষমতার বিষয় টের পাওয়া 

যায়। জন্স্ হপ.কিন্প হাসপাতালে এখন ব্যাপক" 
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ভাবে ডমামিনের তুলনামূলক পরীক্ষা চালানে। 

হচ্ছে। 

ভি-ডি-টি প্রতিরোধকারী মণ! 

মখ। মাছি, ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি কীট- 

পতঙ্গ ধ্বংদ করতে ডি-ডি-টি'র তুলনা নেই। 

গতযুদ্ধে রোগবীজাণুবাহী কীট-পত্বর আক্রমণ 
থেকে সেন্তবাহিনীকে রক্ষান্্ন কাজে ডি-ডি-টি”র 

প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। 

তাই এই হ্ষুত্র: শক্রর উৎপাত এড়াবার জন্যে 

আঙ্মকাল অনেক স্থলেই ভি-ডি-টি ব্যবহ্হত হচ্ছে। 

এই অব্যর্থ কীটস্ব আবিষ্কারে মানুষ এই ভেবে 
আশ্বস্ত হয়েছিল যে, একদিন হয়তো তাঁদের আবাস- 

স্থল এসব রোগবীজাণুবাহী কীট-পতঙ্গের কবল- 

মুক্ত হবে? ম্যালেরিয়া, কালাজর, পীতজর, নিদ্রা- 

ধোগ প্রভৃতি ব্যাধির আক্রমণে হয়তো! আর 

বছর বছর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিসর্জন 

দিতে হবে ন|। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক অন্থু- 

সন্ধানের. ফলে দেখ! গেছে__মাহষের এই আশা 

ফলবতী হবার সম্ভাবন1] খুবই কম। আটলান্টিক 

উপকূল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রজনন খতুতে 
সম্প্রতি এডিস্ সলিসিটান্স ও এডিস্ টিনিওর- 

হাইস্কাস নামে ছুজাতের মশার উপদ্রবে লৌকের 

বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। উক্ত 
অঞ্চলের নোনা জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের .যে 

সব মশা জন্মে থাকে তাদের মধ্যে এই দু-জাঁতের 

মশা-ই ডি-ডি-টি প্রতিবৌধক শক্তি অর্জন করেছে 

অর্থাৎ ডভি-ডভিটি এই দু-জাতের মশার কোনই 

অনিষ্ট সাধন করতে পাবে না। কাজেই পধাণ্চ 

ভি-ডি-টি প্রয়োগ কর! সত্বেও এরা অব্যাহত গতিতে 

অগণিত সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি কবে ওইসব অঞ্চলের 

অধিবাসীদের উদ্বাস্ত করবার উপক্রম করে তুলেছে । 
যে অঞ্চলে ডি-ভি-টি রেজিষ্ট্যাপ্ট মশার আবি- 

ভাব ঘটেছে সেখানে পাচ বছর ধরে তেলের 

সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিতভাবে ডি-ডি-টি স্পে কর! 

[ ৬ম বর্ষ, ২য় সংখা 

হচ্ছিল। ফলে সে অঞ্চল আশ্চর্ষভাবে মখকশুন্য 
দেখা! যায়। কিন্তু পরে ডি-ভি-টি প্রয়োগ সত্বেও 

১৯৪৯ সালে সেসব অঞ্চল থেকে ঝাকে ঝাঁকে 

মশা এসে শহর ও গ্রামে প্রবেশ করতে থাকে । 

পূর্বে যে পরিমাণ ডি-ডি-টি-তে মশার বাচ্চাগ্ডলে। 

বিনষ্ট হতো এখন তার দশগুণ বেশী পর্িমাণেও 

তাদের কিছুই অননষ্ট হচ্ছে না। 
এডি সলিসিটান্স ঘোড়ার নিদ্রাঝোগের 

বীজাণু বহন করে; মানুষও এই রোগে আক্রান্ত 

হয়ে থাকে । ফ্লোরিডাতে এডিস টিনিওরহাই- 

হ্কীস মশাকে ডেঙ্গুজ্বর সংক্রমণ করতে দেখা গেছে। 

অবশ্য এ পর্যস্ত ডি-ডি-টি প্রতিবোধক ম্যালেরিয়া 

মশা! দেখ! যায়নি । কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অনুমান 

ডি-ডি-টি প্রতিরোধক ম্যালেরিয়] মশারও আবির্ভাব 

ঘটবে--তবে সেটা কেবল সময়ের প্রশ্নমাত্র । 

ডি-ডি-টি ব্যর্থ হলে নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের চেষ্টায় 
ইউনাইটেড স্টেটস্মএর কৃষিবিভাগ ইতিমধ্যেই 

ব্যাপৃত হয়েছে। দু-একটা না কি ইতিমধ্যে 

উদ্ভাবিতও হয়েছে । লিনডেন তাদের মধ্যে অন্ততম। 

লিনডেনের কাধকারিতাও প্রমাণিত হয়েছে, তবে 

জিনিসটা এখনও ব্যয়সাধ্য । বিজ্ঞানীদের নিকট 

এই পদার্৫ঘট! বেনজিন হেক্সাক্লোরাইডের গামা 

আইসোমার নামে পরিচিত । অন্যান্য ওষুধগুলোও 

কাধকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে ; কিন্তু কৃষি বিজ্ঞা- 

নীরা আরও পরীক্ষ। করে এদের গুণাগুণ সম্বস্থে 

সম্পূর্ণ নিংসন্দিধ হয়েই যে কোন একটাঁকে 

সাধারণের ব্যবহারের জন্যে অনুমোদন করবেন। 

উত্তেজিত পশুর উগ্রতা হ্রাজে নতুন 
ইনজেকশনের ওষুধ 

গরু, ঘোড়া, মোষ প্রভৃতি অন্তদের কোন 

কোনটা সময়ে সময়ে দুদর্ণস্ত প্রকৃতির পরিচয় 
দিয়ে থাকে । এ অবস্থায় তাদের বশে আনা 

খুবই মুশকিল। তাছাড়া শান্ত প্রকৃতির পণুরাও 

পশুচিকিৎসাগারে অস্ত্রোপচারের লষয় বা অন্তান্ত 
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কারণে সময় সময় ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে অনর্থের 

স্ষ্টি করে। এ অবস্থা প্রতিকারের জন্তে সম্প্রতি 

নতুন একরকম ইনজেকশনের ওষুধ আবিষ্কৃত 
ইয়েছে। আমেরিকার ভেটারিনারি মেডিক্যাণ 
এসোদিয়েসনের জার্ণালে এর বিবরণ প্রকাশিত 

ইয়েছে। এই ওষুধটি ইনজেকশন করে দিলে 

উত্তেজিত জঙ্তর। বেশ কিছুক্ষণ সময়ের জন্যে শান্ত 

হয়ে পড়ে। ওষুধটা যে পশুর উত্তেঞনাহ হ্রাস 

করে তা নয়, অক্োপচাপাদির ক্ষেত্রে যন্থণারও 

উপশম ঘটিয়ে থাকে । এই ওষুধটি সাধারণত: 

বাধিবিন নামে পরিচিত হয়েছে। এর পুরা নাম 
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ভি-ডি-টির চেয়ে শক্তিশালী কীটস্ 

ডাঃ এন, বি, নেহার এবং ডাঃ আর, টি, 

র্িকেনটাফের সহযোগিতায় নিউইয়কের ডাঃ 

হেনরি বি. হ্যাস্ ডি ভি-টির চেয়ে পাঁচগ্তণ শক্তি- 

শালী বিএন-বি এবং বিএন-পি নামে নতুন 

কীটত্ব সংশ্েষণ করেছেন। এই কাটস্কে 

গুড়োর মত ছড়িয়ে দেওয়া যায় অথবা কেরোসিন 

বাঅন্ত কোন তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ডি-ডি-টি'র 

মতই স্পে করা যায়। গ 

গো-পু্টি 
প্রীক্ষিতীক্দ্রনাথ সিংহ 

বিভিন্ন শারীরবৃত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 

মৌলিক খাছ্ঠ বস্তুকে মৌলিক দৈহিক পদার্থে 

রূপান্তরিত করাই পুণ্টি সাধন। গরুর খাছ্যে জল, 

অম্নঙ্জীন এবং কতকগ্চলি খনিজ পদাথ ছাড়াও 

অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদের প্রয়োজন হয়। মৃত্তিকা 

ও বারুমণ্ডল হইতে অঙ্গারাম্, জল এবং আরও 

কয়েকটি লবণ জাতীয় দ্রব্য আহ্ৃত হুইয়। উত্তিদ- 
জীবন আরম্ত হয়। এই গুলি এ্রুমে জটিল পদার্থে 

পরিণত হইয়া উত্ভিদ-গঠগন বা ্াকচার তৈয়ার 

করিয়া থাকে । অঙ্গারায় বিশোষণের পরিমাণ 

অন্্যায়ী উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলে অগ্লজান পরিত্যাগ করে। 

এই সাংক্সেযিক কাধ পরিচলনায় স্থরশ্মি হইতে 

শক্তি সংগৃহীত হইম়। থাকে। স্যপশ্ি-শক্তি 
উত্তিদপত্রের সবুজ রঙ্গক বা ক্লোরোফিল দ্বার! 

পরিবতিত হই উত্ভিদস্থিত জটিল পদার্থে শক্তি- 

রূপে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত শক্তি বাযুমণ্ডল 
হইতে ধিশোধিত অক্জান গ্যাস দ্বারা জারণে 

বা অক্সিডেশনে উতদ্তৃত হয়। উদ্ভিদ পোড়াইলে 

বা ওম্রঙ্গানযুক্ত হইলে উদ্ভিদ যৌগিক গুলি অঙ্গ রাম, 
জল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। 

জাঁরণ বা অল্নজানযুক্তকরণ ক্রিয়া, পোড়ান ভিন্ন 

প্রাকৃতিক রীতিতে এবং উদ্ভিদ ব! প্রাণীর জীব- 

কোষে চলিতে থাকে । জারণ হইতে উদ্ভূত শক্তি 
কেবল তাপ আকারে না থাকিয়া নানাপ্রকার 
কাধকরণেব জন্যও লাগে । উত্ভিদকোষের খাগ্রূপে 

যে জটিল যৌগিক পদার্থ গুলি ব্যবহৃত হয় তাহার 

অল্লাংশ অয্রজানযুক্ত হইয়া কোষের প্রয়োজন 

অনুযায়ী শক্তির জন্য রক্ষিত এবং আরও কতকাংশ 

বৃদ্ধি ও অন্যান্ত কাজে লাগে; কিন্তু হহার 

অধিকাংশই উদ্ভিদবস্ত্রতে পরিণত হয়। উদ্ভিদ 

উহার শক্তি-উৎপাদন ও গঠনের প্রয়োজন অপেক্ষা 

অধিক খাদ্য আহরণ করে, তাহা বীজে বা মূলে 

ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সঞ্চিত থাকে । 

প্রাণী, উদ্ভিদের ন্যায় বায়ুমণ্ডল বা স্বৃতিক। 
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হইতে বিশোধিত সরল প্রব্যগুলি ঘ্বাবা উহার 

খাগ্য সংশ্লেষণ করিতে পারে না। ইহাদের খাছ্য 

উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সংগৃহীত হয়। 

এই খাগ্ঠ অশ্নজান যুক্তকরণে যে শক্তি উদ্ভূত হয় 
তাহা প্রাণী-দেহের তাপ সংরক্ষণ ও নাঁনা- 

প্রকার কার্ধকরণে ব্যবহৃত হয়। শ্বপন ক্রিয়ায় প্রাপ্ত 
অশ্রজান দ্বারা কোষ মধ্যে অয্রজানযুত্তকরণ ক্রিয়া 

সাধিত হয়। খাগ্য ন1 পাইলে প্রাণীর জীবনধারা! 

চলার জন্য আপন শারীরিক বস্তুর উপর অল্নজান- 

যুক্তকরণ ক্রিয়। চলিতে থাকে; ইহাতে অতি শীত 
গরুর দৈহিক ওজন কমিতে থাকে ও ক্রমে উহা 
মৃত্যু মুখে পতিত হয়। দৈহিক গঠন ও শক্তি 

সঞ্চয়ের জন্য গরুর খাগ্যের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের 

শক্তির প্রয়োজন প্রাণী অপেক্ষা কম; কারণ 

শক্তিপূর্ণ খাগ্ সঞ্চয়ই উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত পর্স। 

কিন্তু খাগ্চকে অন্রঙ্জানযুক্ত করিয়৷ তাঁপ ও কার্ধরূপে 

শক্তি উৎপাদনই প্রাণীর প্রধান শারীরবুত্তিক 
কর্ম । এই অস্জীনযুক্তকরণে খাস্াপ্রব্য গুলি 

অঙ্গারাম, জল এবং আরও কতকগুলি সরল 

পদার্থে পরিণত হইয়া রচিত হয়। জীবজগতে 

যে সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাগ্হিসাবে গৃহীত হয় না 

সেইগ্ুলি প্রাকৃতিক রীতিতে বা অন্য কোন উপায়ে 
ধস প্রাপ্ত হইয়। উদ্ডিদ জগতের প্রয়োজন সাধন 

করিয়া থাকে । 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিশুতে ষে জলীয় অংশ থাকে 

| ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

তাহা উত্তাপে দৃবীভূত হয় ও শুষ্ক দ্রব্য অবশিষ্ট 

থাকে । যে জটিল উপকরণ সমৃহস্বারা 

এ সকল শু 'ত্রব্য গঠিত তাহা- 

ছুইভাগে বিভক্ত করা 'যায়-- 
জৈব ও অজৈব। শুষ্ক দ্রব্য পোড়াইলে জৈব 
উপকরণগুলি প্রধানতঃ অঙ্গারাম় গ্যাস ও জলীয় 

বাপ্পরপে উড়িয়া যায় এবং অজৈব পদার্থ- 
গুলি দাহাভম্ম বা লবণবূপে অবশিষ্ট থাকে । জৈব 

বা দাহা উপকরণগুলি হইতেই উদ্ভুত "শক্তি কোষে 

সরবরাহ হয়। অজৈব বা লবণ জাতীয় উপকরণ 

শেক্তিঃ উত্পাদন করিতে না পারিলেও শরীর 

গঠনের কাজে ব্যবহৃত হয়। 
জৈব উপকরণগুলি তিনভাগে বিভক্ত---€( ১) 

অসংস্কৃত বা ক্রুড-প্রোটিন (২) চবি (৩) শর্করা 

জাতীয় উপকরণ বা কার্বোহাইড্রেট । উদ্ভিদ ও 
ও প্রাণী এতছুভয়ের মধ্যে মূলতঃ একই প্রকার 
উপকরণ বর্তমান; কেবল শর্কর| জাতীয় উপকরণের 

অনুপাত উদ্ভিদ খুব বেশী; কারণ উদ্ভিদের গঠন- 

কাষে সাধারণতঃ শর্করা জাতীয় উপাদানেরই 

প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং কার্বোহাই- 

ড্রেটরূপেই উদ্ভিদ উহার খাগ্য সঞ্চয় কবে। কিন্তু 

প্রাণীর গঠন--কগ্কাল প্রভৃতি, খনিজ পদার্থস্থারা 
নিষিত হয় এবং প্রাণী চবিবূপে উহার খাছ সঞ্চয় 

করিয়া বাখে। কাজেই প্রাণীর শর্করা জাতীয় 

উপকরণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 

জৈব ও অজৈব 

উপকরণ 

প্রাণী ও উত্ভিদের দেহিক সংযুতির শতকরা! গড় 
প্রাণী বা উদ্ভিদ 
৯ মণ ওজনের গরু ৬০"৭ ৪-৬ 

৫০ সের ওজনের গো- শাবক ৭২৩ ৪২ 

সবৃজ লুসার্ণ ৭৪৭ ২৪ 

সংরক্ষিত সবুজ তৃট্টাগাছ 
বা ভুট্টা সাইলেজ ৭৩৭ ১৭ 

গমের ভূষি ১০০ ৬'৪ 

ভুট্টাদান। ১২৮ ১*৪ 

জলীয় অংশ খনিজ পদার্থ অসংস্কৃত প্রোটিন চবি শর্করা] জাতীয় উপকরণ 

১৮৭ ১৬৯০ 

১৯৮ ৪০ 

৪৫ ১৩ ১৭৪ 

২১ ৩০৮ ২১৭ 

১৬৩ ৪88 ৬ত'২ 

৯৬ ৩ প২্৩ 



ফেব্রুয়ারি, ১৯৫ ] 

জীবন ধারণের জন্য খাছ্য আবশ্তক। কোন 
প্রাণীই খাদ্য ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। 

প্রাণীর দয়ন ও কার্ষের তারতম্যের 

উপর থাফ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। 

মূলতঃ শ্বাসকার্ধচালন, রক্তসঞ্চালন, 
শবীরাভ্যস্তরে তাপ সংরক্ষণ ও 

পরিপাকক্রিয়া পরিচালনের জন্য খা'ছ্য 

অপরিহার্য ; তদুপরি দুপ্ধউৎ্পাদদন, শারীরিক বৃদ্ধি- 

সাধন ও ক্ষয় পূরণ, এবং অন্যন্য কাধকরণের জন্যও 

থাছ্ের আবশ্যক । 

গরু ষে আহার্ধ গ্রহণ করে তাহাতে নিম্নলিখিত 

উপাদানগুলি থাকে :- 

(১) প্রে।টিনস্মামিষ জাতীয় উপাদান। 

(২) কার্বোহা ইড়্েট--এর্কর! জাতীয় উপাদান। 

(৩) মিনারেল ম্যাটার-্*খনিজ পদার্থ বা 

লবণজাতীয় উপাদান। 

(৪) ফ্যাট-্্চবি বা তৈল জাতীয় উপাদান। 
(৫) ভিটামিন--খাগ্য-প্রাণ। 

(৬) জল । 

লাধারণতঃ একই খাছ্যে সমস্ত উপাদানগুলি 

নাও থাকিতে পারে; কিন্তু কয়েকটি বিভিন্ন 

খাগ্ের সংমিশ্রণে এই সমস্ত উপাদান পাওয়া যায়। 

প্রত্যেক প্রাণী বা উদ্ভিদে যথেষ্ট পরিমাণ 

জল থাকে । প্রাণীর জন্ম সময় গড়ে শতকরা 

৭৭ ভাগ ও পরিণত বয়সে শতকরা 

জল ৫৫ ভাগ জল থাকে । সবুজ ঘাস, 

রক্ষিত সবুজ ঘাস বা সাইলেজ 
এবং যুলজাতীয় থান্চে শতকরা ৬* হইতে ৯০ 

ভাগ জল আছে। খড়, শশ্যদানা এবং খৈল 

আপাতদৃষ্টিতে শুদ্ধ মনে হইলেও ইহাদের মধ্যে 
শতকরা প্রায় ১০ ভাগ জল আছে। পরিপাক, 

রক্ত সঞ্চালন ও শরীর হুইতে দুধিত পদার্থ 
দূরীকরণের জন্য শরীনাভ্যস্তরে জলের একাস্ত 
প্রয়োজন। জল শনীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। 

বুসাল খান্ত এবং গ্রতাক্ষ জল গ্রহণঘ্বার। শরীরাভ্যন্তরে 

গে।খাস্ধের 

বিভিন্ন উপাদান 

ও 

উহাদের কাধ 

গো" পুষ্টি ৯৫ 

জলের প্রয়োজন মিটানো হয়। বেশী চবিযুক্ত 

প্রাণীর শরীরে জলীয় অংশ, শীর্ণকায় প্রাণী অপেক্ষ! 

কম থাকে । 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের সোরাজান ব। 

নাইট্রোজেন সম্বলিত জৈব পদার্থগুলির অধিকাংশই 
প্রোটিন। একটি গরুর দেহের 

ওজনের ১৬-২০ ভাগ প্রোটিন। 

গরুর দৈহিক পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় 

পূরণে এই জাতীয় খাগ্যোপাদানের প্রয়োজন 

সর্বাধিক । দেহের মাংস, পেশী, ধমনী, রক্ত, 

গ্রন্থি, ত্বক, শিং, ক্ষুর, প্রভৃতির অনেকাংশই 
প্রোটিন। গাভী খাঞ্চ হইতে যে প্রোটিন সংগ্রহ 

করে, তাছাই উহার দুগ্ধস্থিত প্রোটিনের জন্ত 

ব্যবহৃত হয়। এতন্ডিক্ন ম্বাভাবিক আন্তরিক কাধ 

পরিচালন এবং কিছু কিছু তাপ ও শক্তি উৎপাদনে 

ইহা পাহায। করে। 

শারীরিক বুদ্ধির সমপ্ন যে পরিমাণ প্রোটিনের 
আবশ্খক হয়, শারীরিক পূর্ণত্ব প্রা্থ হওয়ার পর 

আর তত বেশী লাগে ন|। প্রয়োজনাতিরিক্ত 

প্রোটিন শবীরাভ্যন্তরে বিশুক্ত হয় ও অবাঞ্চিত 

সোরাজান প্রশ্রাবের দহিত বাহির হইয়া 

আসে। 

কার্বোহাইড্রেট শবে অঙ্গার, উদজান ও অঙ্পজানের 

যৌগিক পদার্থ বুঝায়। শক্রঙগান সহযোগে জল 
€য়ারীর জন্য যে মান্জরায় উদজান 

কার্ষোহাইড্রেট দরকার কার্বোহাইড্রেটে তাহ 

অপেক্ষা অধিক উদজান নাই। 

কাজেই কার্বোহাইড্রেট পোড়াইলে অস্রজীনযুক্ত- 
করণ বা অক্যিডেদনের জন্য কেবল অঙ্গার থাকে। 

এই উপাদানে সাধারণতঃ দুইটি বিভাগ-_-(১) 

সোরাজান বিমূৃক্ত নির্যাস বা নাইট্রোজেন-ফ্ি- 
এক্সট্রাক্ট (২) অসংস্কত তন্ধ ব৷ ক্রুড় ফাইবার। 
উদ্ভিদের কোষ-প্রাকার এবং কাষ্ঠ-তন্ত্, অসংস্কৃত 

তস্তর পর্যান্সে পড়ে । এই সমস্ত ভ্রব্যোপাদানের 
প্রায় সমস্ত অংশই ছৃষ্পাচ্য। ইহাদের চর্বণে ও 

প্রোটিন 



৯৬ 

পাচনে যে শক্তির অপচয় ঘটে, 

ইহাদের পুষ্টিমূল্য আরও কমিয়া যায়। 
শ্বেতসার, শর্করা প্রতি সোরাঞান-বিমুক্ত 

নির্ধাস ব ভ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট বিভাগে পড়ে। 

দ্রবণীয় কার্ধোহাইড্রেট হইতেই প্রাণীর শবীরে 
শক্তি, তাপ ও চবি সরবরাহ হইয়া থাকে এবং 

গো-ছুপ্ধস্থিত ননী ও এর্করার উপাদান হিসাবেও 

ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত 

কার্বোহাইড্রেট চবিতে পরিবতিত হইয়া শরীরা- 

ভ্ন্তরে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভতিদে এই জাতীয় 

উপাদান সর্বাধিক-_মোট শুফ দ্রব্যের প্রায় ৭০ 

ভাগ। 

কোন উত্তিদ ব! প্রাণী দাহ করার পর যে 

ভন্ম থাকে তাহাই খনিজ পধার্থ বা মিনারেল 

ম্যাটার ইহাতে প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম 
মিনারেলস 
মাটার  ফদ্ফরাস্, পটাসিয়াম ও গন্ধক থাকে । 

অস্থি নির্মাণ ও ইহার ক্ষয়পুরণ, 
পাচকরস, রক্ত এবং ছুগ্ধস্থিত খনিজ পদার্থের 
উপকরণ হিসাবে এই উপাদানের আবশ্তকত। । 

প্রত্যেক প্রাণী দেহের শতক! ৪-৫ ভাগ খনিজ 
পদার্থ। বধনশীল গোবৎস ও দুগ্ধবতী গাভীর 

পক্ষে ইহা অপরিহার্য । টিশু এবং অস্থির উপাদান 

হিসাবে ক্যালসিয়াম ও ফস্ফরাস ভিন্ন লৌহ, 
সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়োডিন, ম্যাগ নেসিয়াম 

তাশ্র গ্রভৃতি খনিজ পদার্থ গুলিরও আবশ্যক হয়। 

ফ্যাট অঙ্গার, উদজান এবং অস্্জানের যৌগিক) 
কিন্ত ইহাতে অঙ্গাবের ভাগ বেশী। অয্রজান 

সহযোগে জল তৈয়ারীর জন্য যে 
মাত্রায় উদজান প্রয়োজন, ইহাতে 

তাহা অপেক্ষা অধিক উদজান থাকে । চধি বাঁ ফ্যাট 
পোড়াইলে অঙ্গার ভিন্ন যে উদজান অবশিষ্ট থাকে, 

উহাতে বাহির "হইতে অগ্রঙজান মিশ্রিত হইতে 
পারে। শরীরের প্রত্যেক অংশ ও কোষে চবি 

বিদ্যমান ; শক্তির উৎপাদক হিসাবে ইহা! শরীরা- 

ত্যস্তরে রক্ষিত থাকে। একটি গরুর মোট দৈহিক 

তাহাতে 

ফ্যাট 

ভাল ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্য! 

ওজনের শতকরা ১৫:৩০ ভাগ চবি। এক 

গ্রাম চবি, ২$ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ব1 প্রোটি- 
নের ইন্ধন মূল্যের সমান। ' তিসি, সরিষ। বাদাম, 
নারিকেল, তিল, কাপ্পাস প্রভৃতি বীজে এই 
জাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । 

খাগ্য প্রাণ বা ভিটামিন জীবন ও স্বাস্থ্যের 
পক্ষে অপরিহার্য । ভিটামিনের অভাবে নানা 

প্রকার বোগ হষ্টি হয় এবং বৃদ্ধি 
ও প্রজনন শক্তি ব্যাহত হয়। 

ভিটামিন ব| ভিটামিন সংগঠক দ্রব্য 
সমূহ অঙ্গার, উদজান, অধ্জান, সোরাজান এবং 
সম্ভবতঃ আরও কতকগুলি মৌলিক পদার্থের 
যৌগিক। নানা প্রকারের ভিটামিন আছে, 
তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি গরুর পুষ্টির জন্য আবশ্যক । 

এই জাতীয় ভিটামিন উদ্ভিজ্ঞ বস্ত্রতে ঠিক 
ভিটামিন “এ রূপে না থাকিয়া-_উহার পূরোবতী 

কেরোটিন্ হিসাবে থাকে এবং প্রাণীর 
ভিটামিন 'এ শবীরাভ্যস্তরে ইহা প্রকৃত “এ ভিটা- 

মিনে পরিবতিত হয়। «এ, ভিটা- 
মিনের অভাবে নেত্ররোগ, দস্তরোগ, ক্ষুধা- 
মান্দা ও সেই হেতু রুদ্ধবধন হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে; এমন কি গোমাতার দৃষ্টিশক্কিহীন 
শাবক প্রস্থত হইতে পারে। অগ্রজান যুক্তকরণে 
ভিটামিন “এ বিনষ্ট হয়। বাযুশূন্ত অবস্থায়, 
অধিক উত্তাপেও হহ1 নষ্ট হয় না। রৌদ্রশুফ, 
গুদামজাত বা অন্ত কোন প্রণালীতে সংরক্ষিত 
সবুজ ঘাসের অধিকাংশ ভিটামিন «এ, নষ্ট হইয়] 
যায়। গরুর শরীরাভ্যন্তরে উহার কয়েক মাসের 
উপযোগী ভিটামিন “এ, সঞ্চিত থাকিতে পারে। 
পরে অভাবের সময় প্রয়োজন অনুসারে এই সঞ্চয় 
হইতেই ব্যবহৃত হয়। টাটক! সবুজ ঘাপ, তৃটা, 
জোয়ার, নিরুদিত লুসার্ণ ঘাস, মাখন, ডিম, বিলাতি 
বেগুন, কড লিভার তৈল, পালং শাক প্রভৃতি খান্সে 
ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে । 

গরুর পাকস্থলীতে সাধারণ খাগ্ঠসংক্সেষণ 

ভিটামিন 
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হইতেই এই ভিটামিন সংগৃহীত হয়; কাজেই 

গো -খাছ্ে ইহার অভাবজনিত কোন 
বি অসুবিধা অনুভূত হয় না। এই 

জাতীয় ভিটামিন ক্ষুধাবর্ধক, জীর্ণ- 

কারক, পরজীবির আক্রমণ ও স্নায়ুরোগ প্রতিষেধক 
থাগ্ঠে ইহার অভাবে 'পলিনিডবাইটিস্, খেচুনি 

ও বাতরোগগ্রন্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইষ্ট) 

চাউলের ভূষি ও কু"ড়া, গমের ভৃষি, গম, যব জাতীয় 

শশ্যদানা, যে কোন টাটক] সবুজ ঘাল, গুড়, বিলাতি 

বেগুম প্রভৃতি খাছ্ে ভিটামিন “বি” যথেষ্ট পরিমাণে 

পাওয়] যায়। 

ইহা জলদ্রবণীয় ভিটামিন। শাবক হওয়ার 
পর গরুর রক্তে “আ্যস্কর্বিক আযাসিডের 

পরিমাণ কমিয়া যায়; সেই জন্য কাউর 

৫০ বা নাভিরোগ হওয়ার সম্ভাবনা 

রর 7 খাকে। যদিও খাদ্য রাসায়নিক 

প্রক্রিয়ায় পাকস্থলীতে পরিবত্তিত 

হওয়ার সময় এই ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়, তথাপি 

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজনের উপযোগী 

সংগৃহীত না হওয়ায় বাহির হইতে আহরণ করিতে 
গয়। নেবু জাতীয় ফল, বিলাতি বেগুন, সবুজ 
পাতা, আলু এবং অন্যান্য শাক সক্জীতে এই জাতীয় 
ভিটামিন প্রচুর পাওয়া যায়। 

ইহ সাদ] কেলাসিত, তৈল দ্রবণীয় ভিটামিন । 
শরীরাভ্যন্তরে ক্যালসিয়াম ও ফদ্ফরাসের রাসায়নিক 

পরিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট । ডি১, 

ভিটামিন 'ডি' ডি২,ঃ ডি৩, প্রভৃতি নানাগ্রকারের 

ডি ভিটামিন আছে। মংসের 

ধরৎ হইতে ভিটামিন ডিও পাওয়া যায়। এই 

জাতীয় ভিটামিন সাধারণত; ত্বকে, পালকে বা 

চুলে থাকে। ত্বকস্থিত পৃরোভিটামিন ডিও 
কর্ধরশ্মি সহযোগে শরীরের ভিতর প্রক্কুত ডি- 

ভিটামিন উৎপন্ন করে। ইহা রিকেট রোগের 

প্রতিষেধক, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সমতারক্ষক, 

খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের নিয়ামক, 

গো-পুণ্ি ৯৭ 

স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক বুদ্ধির সহায়ক এবং 

জীবনীশন্তি পরিবরধক | এই ভিটামিনের অভাবে 
রোগসংক্রমণ প্রতিরোধশক্তি কমিয়া যায়, 

মাংস পেশীসমূহ হূর্বল হয়, ন্নাযুতন্ত্রের দৃঢ়তা নষ্ট 

হয়, পক্ষাঘাত গ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা! ঘটে, অস্থি- 

সন্ধি নরম হয় ও ফুলিয়া উঠে, রক্তে ও অস্থিতে 

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ কমিয়া যায়। 

প্রত্যক্ষ কারণ বিনা শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 
যাইতে থাকে, অস্থির বিকলতা আসে, রিকেট 

রোগ হয় এবং কখনো কখন মৃত্যু পর্যস্ত ঘটে। 
অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন ডি গ্রহণ স্বাস্থ্যের 

পক্ষে হানিকর। কডলিভার তৈল, সার্ডাইন 
তৈল, স্ুর্ধরশ্মি, আণ্টণভায়োলেট গ্রদীপ প্রভৃতি 

হইতে এই ভিটামিন সংগৃহীত হয়। 

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে প্রজনন 

শক্তি ব্যাহত হইতে পারে; কিন্ত গো-জাতি 

সম্বন্ধে ইহা! প্রযোজা কিনা এ বিষয়ে 

মতছৈধ আছে। সবুজ ঘাস-পাতা, 

লুসার্ণ ঘাস, পালং শাক, কার্পাস বীজ 
তৈল, অস্কবিত গম তৈল, ডিমের হলুদ অংশ 

প্রভৃতিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। 

ইহা একটি জলদ্রবণীয় হরি রঙ্গক। 

স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক । 

দুগ্ধ, মাখন-তোল] দুগ্ধ, ছানার জল, 

ভিটামিন 'জি' লুসার্ণ ও অন্ঠান্ত সবুজ পাতায় এই 
ভিটামিন যথেষ্ট থাকে । গো-খান্ছে 

ইহার অভাবজনিত অন্গবিধা কখনও পরিদৃষ্ট হয় না। 
এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে রক্তক্াব- 

জনিত রোগ উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে; রক্তে 
প্রোথ ম্বিনের মাত্রা কমিয়া গেলে 

[ভটামিন'কে' রক্ত জমাট বাঁধিতে অধিক সময় 
লাগে। ভিটামিন “কে উহা নিয়ন্ত্রণ 

করে। জীবাণুর ক্রিয়া পাকস্থলীতে এই 
ভিটামিন সংঙ্লেষিত হয়। কাজেই গরুর পুষ্টির 
জন্য এই ভিটামিনের অভাব অন্ভূত হয় না। 
সমস্ত সবুজ পাতা, মৎ্সচূর্ণ প্রভৃতি পদার্থে প্রচুর 
“কে? ভিটামিন থাকে। 

ভিটামিন ই" 



চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি 
শ্রীঅশোক রুদ্র 

কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে তিনটি সরলরেখা 

পরস্পরের উপর লম্ব করে টানা যায়; কিন্তু চারটি 

সরলরেখাকে একই বিন্দুর মধ্য দিয়ে এমনভাবে 

টানতে পারা যায় ন] যে, তাঁরা পরস্পরের উপর লম্ব 

হবে। এট] আমাদের জগতের একট! বৈশিষ্ট্য । 

জ্যামিতিক ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়__ 

আমাদের বিশ্ব ত্রেমাত্রিক। এখানে মাত্রা বলতে 

আমরা 101675107 বুঝাচ্ছি । ত্রৈমাত্রিক বিশ্বের 
একটি গুণ এই যে, যেকোন বিন্দুকে কেন্দ্র ধরে 
আর যেকোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে 

তিনটি সংখ্যাই যথেষ্ট । হথা--শৃন্তে ভাসমান একটি 
বেলুনের অবস্থান আমার বাড়ী থেকে নিদেশি 

১নং চিত্র 

ফ্রেম অফ রেফারেন্স 

করতে হলে কত মাইল পুবে বা পশ্চিমে, কত 
মাইল উত্তর বা দক্ষিণে এবং কত ফুট উচুতে (অন্ত 
ক্ষেত্রে নীচৃতেও হতে পারতো] ) গানতে পারলেই 
যথেই্ট। এখানে আমরা তিনটি পরস্পর লম্ব সরল- 
বেখাকে আমাদের বাড়ীর মধ্য দিয়ে পরস্পরকে 

ছেদ করছে বলে কল্পন! করে নিয়েছি এবং তাদের 

থেকে বেলুনের অবস্থানটির কি সম্বন্ধ তা নির্ণয় 

করেছি। এই তিনটি সরলরেখাকে আমর! আমা- 

দের 2210 0£1:266761)0 বলে থাকি । ত্রেমাত্রিক 

জগতের 2:76 06 75061:210-এ তিনটি সংখ্যার 

প্রয়োজন এবং অবস্থানজ্ঞাপক এই তিনটি নংখ্যাকে 

আমরা বণি কো-অডিনেট | ছিমাত্রিক ক্ষেত্রে, 

অর্থাৎ সমতলে আমাদের লাগে মোটে ছুটি কো- 

অডিনেট, আর একমাত্রিক জগতে একটিই যথেষ্ট । 

( চিত্র ১ দ্রষ্টব্য ) 

আমর! ত্রিমাত্রিক জীব। আমাদের চেতনা 

তিন মাত্রার সীমানায় আবদ্ধ। তার বেশী অথবা 

কম আমরা ধারণা করতে পারি না। দের্ঘয, 
প্রস্থ ও উচ্চতা এই তিনটি দিক নেইস্”এমন 

কোন বস্তর কল্পনাই আমর। করতে পারি না। 

দ্বিমাত্রা বা এক মাত্র! কল্পনা করা অবশ্য অসম্তন্ক 

নয়। জ্যামিতিক রেখার প্রস্থ বা উচ্চতা নেই-- 

খালি ধেধ্্য আছে। স্বুলরেখা একমাত্রিক। 

আবার ঘষে কোন বস্তরই উপরিভাগ (5০6) 

অথব৷ তার যে বিস্তৃতি সেট দ্বিমাত্রিক। কিন্ত 

মনে রাখতে হবেশারেখা বা 589০০ কোন 

বস্ত নয়, জ্যামিতিক কল্পন। মাত্র। অপর পক্ষে 

এমন কিছু কি আমরা কল্পনা করতে পারি, 

ধার টরধ্য, প্রস্থ এবং উচ্চত। ছাড়া আরও 

দিক আছে? চার বা তারও অধিক মাত্রা 

কল্পনা করাই অত্যস্ত কঠিন এবং তাদের অস্তিত্ব 
আরও অসম্ভব বলে মনে হয়। চার বা ততো- 

ধিক মাত্রা আমাদের অভিজ্ঞতার বহিভূতি বলে 

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জ্যামিতির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ 

ছিল ছুই ও তিনমাত্রার সনাতনী ইউক্লিডের মধ্যে। 
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প্. 

চতুমাত্রিক জ্যার্মিতি ৯৯ 

১(ক)। বেলুনের অবস্থান নির্দেশ করতে তিনটি সংখ্যার প্রয়োজন 

কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্রোহী বুদ্ধি বললো, 
তিন মাত্রা4 সংকীর্ণ সীমায় জ্যামিতিকে কেন বেঁধে 

রাখা! হবে? বাস্তব জগতে চার বা অধিক মাত্রার 

কোন অর্থ থাক বা! না-ই থাক, জ্যামিতিতে 

তার প্রয়োগ করতে বাধা কোথায়? জ্যামিতি 

তে] প্রাকৃতিক সত্যের উপব নির্ভর করে ন1) 

জ্যামিতি গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞান। যুক্তি- 

২ (ক)। সর্লরেখা : এক মাত্র 

বিজ্ঞানের নিয়ম হচ্ছে, মৌপিক কতকগুলে। 

প্রন্তাবকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া এবং ভার 

উপর ভিত্তি করে যুক্তির পরে যুক্তি জোড়া দিয়ে 

একটা কাঠামো খাড়া করা। এই যুক্তির মধ্যে 

কোন ফাঁকি বা গলদ না থাকলেই হলো্মৌলিক 
স্বতঃসিদ্ধাস্ত তো আমি ইচ্ছামত নিতে পারি। 

সনাতনী ইউক্লিডিয় জ্যামিতি তাঁই নয় কি? 
বি. জে 

১ (ধ)। সমতল দুই মাত্রা 

জ্যামিতিক বিশ্টু, সরলরেথা, ত্রিভূজ বা বৃত্তের 

কোন বাস্তবিক অন্তিত্ব আছে কি? কিন্তু 

সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও এই 

কাল্পনিক বৃত্ত, বিন্দু, রেখা, ত্রিতৃজ প্রভৃতি সমস্থিত 
যে অনাতনী জ্যামিতি, ব্যবহারিক জগতে তার 

প্রায়োগিক উপধযোগিত| কি অঙ্গামান্য নয়? 

বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও তিনের 

অধিক মাত্রার জ্যামিতি নানাগ্রকার গায়োগ্রিক 

ব্যবহারের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । 

অতএব বিদ্রোহী বিজ্ঞানী স্বতঃপিদ্ধ হিসেবে 

ধরে নিলেন, যে কোন বিন্বুর মধ্য দিয়ে %, 
যাক সরলরেখ! পবস্পবের উপর লশ্ব করে 

টানা যায়। এইভাবে রিম্যান প্রমুখ গণিতজ্জের 
নেতৃত্বে বিগত শতাব্দী মাঝামাঝি সনাতনী 

জ্যামিতির বিরুদ্ধে যে বহুমুখী অভিযান স্থক হয় 
তার একটির রূপ নিল ভ্রয়োধিক মাত্রার জযামি- 
তির আকারে। দুই ও তিন মাত্রার জ্যামিতিকে 

২ (গ)। ঘনক্ষেত্র : তিন মাজ। 

চোখের সামনে বেখে তুলনামূলক যুক্তির সাহায্যে 
তারা একটার পর একটা উপপাগ্ত রচন। করে 

একটি সম্পূর্ণ নতুন জ্যামিতির উদ্ভাবন করলেন। 

বছুমাত্রার জ্যামিতির নিছক যৌক্তিক মূল্য ছাড়া 
আর কোন আবর্ষণ নেই। কিন্তু চতুর্মাত্রিক 

জগৎ আমাদের নাগালের বাইরে নয় এবং, 

সেজন্তে চেষ্টা করে কিছুটা) ধারণা করাও একেবারে 

অসম্ভব নয়। প্রথমে আমর ছ'একটা সরল উপ- 

পান্ের বিষয় আলোচন। করব। 



১৬৩৩ 

একটি সমতল ক্ষেত্রকে সীমিত করতে ন্ন- 
পক্ষে তিনটি সরলরেখা লাগে; আর 'একটি ঘন 
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« (ক)। একটি স্মতলকে সীমাবদ্ধ করতে 

লাগে কমপক্ষে তিনটি সরলরেখ। 

ক্ষেত্রকে আবদ্ধ করতে লাগে কম পক্ষে চারটি 

সমতল । ঠিক তেমনি, চার মাত্রায় কোন 

জ্যামিতিক চিত্রকে দিদ্দি্ই করতে কমপক্ষে পাচটি 

( ৩নং তিন মাত্রার সমতল ঘন ক্ষেত্রের প্রয়োজন | 

চিত্ত দ্রষ্টব্য )। 

৪। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

৩ (খ)। একটি ঘনক্ষেত্্রকে সীমাবদ্ধ করতে 

লাগে কমপক্ষে ৪টি সমতলের 

একটি সরলরেখা দিয়ে আমরা একট1 সম- 

তলকে বিভক্ত করতে পারি। আবার একটি সম- 

তল দিয়ে একটা ঘনক্ষেত্রকে ছু-ভাগে ভাগ করতে 
পারি। ঠিক তেমনি, একটি চার মাত্রার ক্ষেত্রকে 
বিভক্ত করতে আমাদের লাগবে একটি তিন মাত্রার 
ঘনক্ষেত্র। ছু”টি চার মাত্রার ক্ষেত্র দি পরস্পরকে 
ছেদ করে তবে তাদের মিলন সাধিত হবে একটি 
তিন মাত্রার ক্ষেত্রে (চিত্র ৪ ও ৫) 

৫ (ক)। একটি সমতলকে একটি সরলরেখ! দিয়ে ছু-ভাগে ভাগ করা যায় 
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একটি সবলরেখাকে একটি বিন্দুর চতুদিকে 
আবতিত করপে আমরা পাই একটি সমতল। 

৫ (খ)। একটি ঘনক্ষেত্রকে ও সমতল 

দিয়ে দু ভাগে ভাগ করা যায় 

৬ (ক)। একটি রেখাকে একটি বিন্দুর চতুদ্দিকে 
আঁবতিত করলে পাওয়। ধায় একট! সমতল 

০0013 বলে। এবার বৃত্তের কথা ভাবা যাক। 

বৃত্ত ছিমাত্বিক; ত্রিমান্িক সহোদরটি হচ্ছে গোলক 
(991)915) ; আর চতুর্মাত্রিকটি হচ্ছে এমন একটি 

জিনিল যার উপরিস্থিত প্রত্যেকটি বিম্দু একটি 
কেন্দ্র থেকে সমদূর্বর্তী। আমর! জানি, একটি 
গোলককে যদ্দ একটি সমতল দিয়ে ছেদ করা৷ 

চতুমত্রিক জ্যামিতি ১৬১ 

ঠিক তেমনি একটি চার মাত্রার ঘণক্ষেত্র পেতে 

হলে তিন মাত্রার একটি ক্ষেতর্কে একটি সমতলের 

চতুর্দিকে আবত্তিত করলেই যথেষ্ট । (৬নং চিত্র) 

ব্গক্ষেত্রের একটি গোষ্ঠী আছে । এক মাত্রায় & 

দৈখ্যের একটি সরলবেখ।, ছুই মাত্রায় %&% ক্ষেব্রফলের 

একটি বর্গ, তিন মাত্রায় ৫৪ ঘনফলের একটি ০01১০ 

এই গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত। আমাদের চতুর্মাত্রিক 
সভ্যটি কিরকম হবে? এব ঘনফল নিশ্চই 

হবে ৫; আর সরলবরেখা, বর্গ এবং ০1১৫ 

আকবার পদ্ধতি অঙ্্লরণ করে একটু চেষ্টা কর- 

লেই দেখা যাবে--এটি এমন একটি বস্তু ধার আছে 

সবশুদ্ধ ৮টি ০9৮০) ২৪টি স্মতল, ৩২টি কিনার! 

আর ১৬টি কোণ। (চিত্র ৭)। ইংরেজিতে একে 

রি 

১ 

শহর ০৮ ও ও সি সি সপ এ 

৬ (খ)। একট মমতলকে একটা রেখার চারদিকে 

আবতিত করলে পাওয়া যায় একটি ঘনক্ষেত্র 

যাঁয় তবে পাওয়া যাবে একটি বৃত্ত । ঠিক তেমনি 

চতুর্মাত্রিক গোলককে একটি সমতল দিয়ে ছেদ 
করলে পাব একটি ত্রিমাত্রিক গোলক | (চিত্র ৮) 

এবার জ্যামিতি ছেড়ে কিছুটা রূপকথা 

আলোচনা করা ধাক। মনে করা যাক চতুর্মাত্রিক 
জগৎ আছে এবং এই জগতে বিচরণ করে এযন 



১৬২ 

জীবও আছে। একটু ভাবলেই দেখতে পাব-_এই 

চতুর্মাত্রিক জীবের আমাদের সঙ্গে অতি সাংঘাতিক 

১ টস 2 নিন 

৭(ক)। ধর্গগোষ্ঠীর। প্রথম সভ)--সরলরেখা-৫ 

রকমের ঠাট্টা-তামাসা করতে পারে-_ঠিক ষে 
ধরনের ঠা্টা-তামাস ভৃতেরা আমাদের সঙ্গে করে 

থাকে। বন্ধ ঘর থেকে বাইরে যাঁওয়া, সিদ্ধুক 

থেকে টাকা উড়িয়ে নেওয়া, চোখের সামনে 

থেকে জিনিলপন্তর অপৃশ্য করে দেওয়া, ডিমের 

খোলাটিকে কিছুমাত্র আহত না করেও তার 

ভিতরের সবটুকু খেয়ে নেওয়া প্রভৃতি আশ্চধ 
স্পীীীি শপে শি এ শাসি পাশ ৫: 2 

টি 

৭ (খ)। দ্বিতীয় সভ্য-্-বর্গ-৫৪% 

ন্োজবাজী দেখান তাদের পক্ষে ছেলেখেল। মাত্র । 

কারণ অত্যন্ত সোজা । যে ঘরটি আমি বন্ধঃদেখছি, 

তার তিনটে দিক শুধু আমি দেখছি; কিন্তু তার 

| ! ! ! ূ 11 1 | 

ওরে বার হ্যাযার। হারা ৮ ওর পরত এ. বাহার থা 

টী ( ! $ 1 । | 
৮ টি 

৭ (গ)। তৃতীয় সভ্য--.০0৮০৩-৪ 

হয়তো এমন আরও একট। দিক আছে, যাঁর সম্বন্ধে 

কোন ধারণা থাক] বা সেইদিকে কোন প্রকার 

গান ও বিজ্ঞান (৬য় বধ) ২ সংখা। 

অভিজ্ঞত। হওয়া আমাদের ভ্রৈমাত্রিক জীবদের 

পক্ষে একেবারেই অসম্ভব | এই চতুর্থ দিকে এক 
প1 এগুলেই যে কোন জিনিদপ আমাদের কাছে 

অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং এই চতুর্থ দিক দিয়েই 
চার মাত্রার জীবের! চলাফেরা করে যথেচ্ছ খেল। 

৭ (ঘ)। চতুর্থ সভ্য--0৮০1-64 

ছিমাত্রিক ঘর্দি কোন জগৎ থাকত 

তবে সে জগতের ঘরবাড়ী, জিনিপপত্র সব কিছুই 

দেখাতে পাবে। 

হতো রেখাবেহিত কতকগুলে! ছবি। দ্বিমাত্রিক 

গৃহস্থ যদিও বর্গাকার ঘরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতেন-- 

দ্বিমাত্রিক চোর বর্গটির চতুর্দিকে বুথাই ঘুরে 

বেড়াত, ঢোকবার কোন পথ পেত না; কিন্ত 

আমাদের দৃষ্টির কাছে ঘরের ভিতর-বাব সর্বক্রই 
উন্মুক্ত থাকত । (চিত্র ৯)। চতুর্মাত্রিকদের কাছে 

হি ০ 
মস 

গতর জানি, প্ররা এটিট ভা) ৫৯৭ ১৮ 
থা এর অহ পরি এ » লা 

এ যা 

৮| গোলককে একাঢ সমতল দিয়ে ছেদ করলে 

পাই একটি বৃত্ত 

আমাদের দশাও এই দ্বিমান্রিকদেরই মত হতে! । 
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আমাদের সব লুকোচুরিও তাদের কাছে হাস্যকর । 
একই সঙ্গে আমাদের লামন, পিছন, মাথার তালু, 

পায়ের তলা, এমন কি পেটের ভিতর পর্ধস্ত তাদের 

নিউ উিউউউ ০০ সারার 

৮১১৭ 3 

১০ 

৯। দ্বিমাত্রিক গৃহস্থ বর্গাকৃতি গৃহে নিশ্চিস্তে 

ঘুমিয়ে রয়েছেন। তার ঘর চারটি 
রেখা বেষ্টিত একটি বর্গ । ছ্বিমাত্রিক চোর 

রেখার ঢারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঢোক্বার 
| পথ পাচ্ছে না 

অবাধ দৃষ্টি প্রসারিত। বই না খুলেই তার আগা- 
গোড়া পড়ে ফেলা তাদের পক্ষে সম্ভব। একটি 

চতুমর্ণত্রিক জ্যামিতি 

স্পা 

১০৩ 

রবারের অঙ্গুরীকে মোচড় দিয়ে আমধা তার 

ভিতরের পরিধিটা উদ্টে বাইরে আনতে পারি। 

ঠিক এই প্রক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করে সেই চতুর্মান্িক 
জীবের আমাদের দেহের কোন অংশ না 

কেটেই ভিতরটা বাইরে এবং বাইরেরটা ভিতরে 
পাঠিয়ে দিতে পারে। আর একটি অত্যন্ত সাংঘাতিক 
সম্ভাবনা আছে। চতুর্মাত্রিকের আমাদের দেহটিকে 
এমনভাবে বদলে দিতে পারে যে, সমস্ত ডাইনের 

অন্গ বাঁয়ে এবং বায়ের অঙ্গ ডাইনে চলে আসবে। 

প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সোজা। চতুর্থ দিকে আধ পাক 
ঘুরিয়ে আনলেই উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হবে। এই ধরনের 
পরিবর্তনের নাম 5570010660105] 2006101)80661 

একটি উদাহরণ দ্রিলে বোঝা যাবে। মনে করা 

যাক 480 একটি ভ্রিতুজ। (চিজ ১০)। 

ত্রিভূজটিকে যদি &-র চারদিকে আধ পাক 

(১৮০০) ঘোরান হয় তবে আমরা এমন একটি 

ভিভুজ পাব বা সর্বতোভাবে 48-র সমান; কিন্ত 

0 বিস্বুটা 48-র অপর দিকে, এইটুকু যা তফাৎ । 

4১0 ত্রিতভূজটিকে নিজ সমতলে যতই ঘোরান 

যাক ন!*কেন 400 ও 430 কে পরস্পরের 

সঙ্গে কিছুতেই মিলিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠিক 

তেমনি একটি ঘন পদার্কে তিন মাত্রায় যথাপাধ্য 

নাড়াঁচাড়। করেও তাকে তার 5517010600021 

০0812661090 পরিণত করা সম্ভব হবে না। 

কিন্ত চতুর্থ মাত্রার সাহায্যে অতি সহজেই তা 

॥ &+ 

রি 
তে 8” ] | ৫” 

১০। 480 কে 40-র চারদিকে আধপাঁক (১৮০) 
ঘুরিয়ে দিলে তা 4১80-তে পরিণত হয় 



১০৪ 

করা সম্ভখ। এই উপায়ে বা হাতের দস্তানাকে 

ডান হাতের দস্তানাতে এবং 156 18200 010৮6 

গাড়ীকে 11625 1087 0116-এ পরিবতিত করা 

সম্ভব। বাহাতে কাজ করতে অভ্যস্ত কোন লোক 

ধদি ডানহাতের অক্ষমতা দূর করতে ইচ্ছুক হন 
তবে এই পদ্ধতিটা চেষ্টা করে দেখতে 

পারেন। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব 

আছে কিনা বা! অস্তিত্ব সন্দেহ করার কোন কারণ 

আছে কিনা। প্রশ্বটি অত্যন্ত দুরূুহ। তবে 

এক কথায় বল! যায় যে, চতুর্থ মাত্রা আছে কি নেই, 
তা কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব! প্রমাণের 

দ্বারা প্রতিপন্ন কর। যায় না। চারটি কেন, যে 

কোন সংখ্যক মাত্াও যদি থেকে থাকে, আমাদের 

পক্ষে সে বিষয়ে কোন ধারণ বা অভিজ্ঞতা হওয়া 

একেবারেই অনস্ভব। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বল! 

যায় যে, সন্দেহ করার কারণ যথেষ্ইই আছে। 

পদার্থবিষ্ভায় এমন কতকগুলে। সমস্যা আছে, কেবল 

মাত্র চতুর্থ মাত্রা অস্তিত্ব মেনে নিলেই যাদের 

সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে, 

আধুনিক পদার্থবিগ্ভার পটভূমিকার স্থানে সনাতনী 

ব্রৈমাত্রিক 9020০কে অপসারিত করে প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছে আইনষ্টাইনের যে নতুন 5০৪০০, তা 

চতুর্মাত্রিক । তবে একট] কথা এখানে মনে রাখা 

উচিত-_-আমর] এতক্ষণ যে মাজার কথা আলোচন! 

করেছি তাদের গপ্রত্যেকটিই স্থানগত। কিন্ত 

আইনষ্টইনের বিশ্বের আগন্তক মাত্রাটি কালগত। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

আইনষ্টাইনের মতবাদকে মানতে হলে আমাদের 

বিশ্বটাকে একটি চতুর্মাত্রিক গোলক বলে মনে 
করতে হয়, যার মাত্র! চারটি হচ্ছে--দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 
উচ্চতা এবং কাল। এই গোলকের গোলাকৃতি 

সব্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করা অপস্ভব। কিন্ত 

এই গোলত্ব যে কতটা বাস্তব তার পরিচয় পাওয়] 
যাবে এই সত্য থেকে যে, এই গোলকেরও একটা 

ব্যাসাধ আছে এবং তা মাপাও হয়েছে। শ্ধু 
তা-ই নয়, যে কোন একটি বিন্দু থেকে, যে কোন 
দিকে সরলরেখায় রওন। হলে সমস্ত ব্রদ্ষাণ্ 

পরিভ্রমণ করে আবার ঠিক সেই বিন্দুটিতেই ফিরে 

আসতে হবে। ঠিক যেমন আমাদের পৃথিবীর 
উপরিভাগটা-_-সসীম কিন্তু অসীম। 

আর একটি জোরাল যুক্তি চতুর্থ মাত্রার পক্ষে 
দেওয়া যায়। যাদুকর, যোগী, মন্ত্যানী প্রভৃতি 

লোকের অতিপ্রারুত ক্রিয়াকলাপ এবং কুখ্যাত 

ভূতসম্প্রদায়ের আধিভৌতিক ক্ষমতার একটা 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে চতুর্থ 

মাত্রার মধ্যে । অবশ্য এক্ষেত্রে চারটি মাত্রাকেই 

স্বানগত হতে হবে। আইনষ্টাইনের বিশ্বে ভূত- 

প্রেতিরাও গণতন্ত্রম্মত স্বীকৃতি পেয়েছে মনে 

করে বসলে মারাত্বক ভূল করা হবে। 220111)21 

প্রমুখ জার্মেনির অধ্যাত্ববাধী দার্শনিকেরা চতুর্মাত্রিক 

জগতে পরলোকগত আত্মাদের স্থান দেবার পক্ষে 

মৃত প্রচার করেছিলেন। বেজ্ঞানিক সম্প্রদায় 

তাদের কথ! তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন-_কিন্ত 

প্রমাণ করতে পারেননি । 



গণিতের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা 
শ্রীশিশিরকুমার দেব 

গণিতেরও ইতিহাস আছে এবং এই ইত্তি- 
হাসের শুধু যে এতিহাসিক মূল্য আছে তা নয়, 
এর গাণিতিক মৃল্যও যথেষ্ট। গণিত শিক্ষায় 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজ গুলোতে এন 

স্কীন ' একেবারেই নেই; অবশ্য সংশিষ্ট গ্রন্থাগার 

গুলোতে কয়েকখান। শিখ, ক্যাজোবরী, মিলার, বেল 

প্রভৃতি দেখা যাঁয়। পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৯৫ জন 

লোক গণিতের নীরসত। ও বিভীষিকা নিয়ে সরস ও 

ব্ঙ্গপূণ আলোচনায় ওস্তাদ; কিন্তু আমার মনে হয় 

তারা গণিতের ইতিহাসের কথা জানেন না বা এট! 
পড়েননি । গণিতের ইতিহাস নীরস তত্বের সরস 

ও স্বাভাবিক পরিপূরক । গণিতজ্ঞের জীবনী শিশু- 

ছাত্র, কিশোর ছাত্র, যুবক ছাত্র সবারই নিকট 

আনন্দদায়ক এবং ইতিহাস ও জীবনী দ্বারাই 

গণিতের ভীতি ও বিভীষিকা অনেকাংশে দূর 
কনা যেতে পারে, গণিতকে গণিত রেখেই । 

আমাদের শিক্ষায়তন গুলোতে গণিত-পাঠ্যতালিকায় 

থাক] উচিত গণিতের ইতিহাস । 

ইতিহাস সংকলনের ব্যাপারে এ72]1ঘ01- 

[0111115-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 170000260 

0101099815-র এক প্রবন্ধে তার শ্রমের গুরুত্ব 

বোঝা! যায়। ইংরেজী ভাষায় যে কয়েকখাঁনি 

বিখ্যাত ইতিহাস বই আছে তাদের মধ্যে 
ক্যাজোবীর “৬ 15005 0 108 006078055, 

ও £/1719002চ 0?17101001)1025 17190021702 

0০9, মিলাবের বইখানি, স্মিথের ইতিহাস এবং 

সর্বোপরি বেলের “67. 01900 ও 416 

0010010612৮ ০৫ 12061709009 বইগুলো! 

উল্লেখযোগ্য | বেলৈর বই ছুটি যেমন সহজ, তেমনি 

শিক্ষাগ্রদ। এত সহজ ও সুন্দর রচন1! আর কারও 

লেখনীতে সম্ভব হয়নি-মনে হয় যেন কোন 

উপন্যাস পড়ছি। এই প্রসঙ্গে নাম কর। যেতে পাবে 
হগবেনের 00061700105 00: 01০ 1771111018১ 

বেলের 70067085100 11011019615) সয়ারের 

1] 

+11901)-1-01)0015 & 701200100” 

[1211010061010175) :06115170 ও 

কুরাণ্ট- 

রুবিন্সের “৬৬196 15 180)61096103 ?) আগার- 

উডের ণ.1৮106 11201)61790109 বলের ৭49 076- 

[7780109] ইত্যাদি । এগুলে! 

ইতিহাম নয় তবুও কাজের দিক দিয়ে ইতিহাসের 

সঙ্গে এদের সাদৃশ্য রয়েছে । গণিতকে জনপ্রিয় করে 
তোলবার প্রয়ামে আমেরিকার “5001005 019056- 

[7880০9 নামক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বই, 

ছবি ও বুলেটিনগুলো গ্রশংসাযোগ্য | 4081019 

[0500000 ও 0067 0০৮ 00791151)1178 

০০,"র প্রকাশিত বই ও প্রচার পত্বিকাগুলো। 

উল্লেখযোগ্য | [70106 [017156151 [1171 

থেকে প্রকাশিত হোৌয়্াইটহেডের 0০, 6০ 

[190001020০5 নামক বইখানি এই পধাযে 

ফেলে শীর্ষস্থান দেওয়] যেতে পারে; করণ তিনি 
বোধ হয় সর্বপ্রথম এই উদারনীতির প্রচার- 

কল্পে বইথানি লেখেন। বারট্রাও রাসেল 

তার "5500157 &. [0981০ নামক বইটিতে এই 

ধরনের কথা বলেন এবং জনসাধারণের নিকট 

গণিতজ্জের দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন। তার 

£৫১ 17715601506 ৬৬০56০0 [1011950101)5" বই- 

থানি বের হবার পর আমাদের আশ]! হয়েছিল, 

হয়তো! দর্শনের মতই গণিতের এ রকম একট! 

উপাদেয় বই তিনি প্রকাশ করবেন! কুরাণ্ট- 

রূবিন্দের বইখানির গাণিতিক মুল্য যথেষ্ট ; কারণ 

[০০1০9 0101)5" 
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এতে নতুনতম শীখ। গুলোর স্ক্ষপ্ত পরিচয় মাছে 
যেমন) £১3020 4156102১7090010965% 1,0£1- 

90125 ইত্যাদি । 

উক্ত বইগুলো গণিতশিক্ষায় 

হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। ইতিহাস ও 

জীবনী থেকে "আমরা প্রথমতঃ জানতে পাই-_- 

কোন্ তত্বটি কোন্ বিশেষ সময়ে ও কোন্ 

বিশেষ দেশে আবিষ্কৃত হলো; দ্বিতীয়ত:-- কখন 

আবার এইগুলো থেকে শাখা প্রশাখা বেকরুলো ; 

ভূতীয়ত:--সময়ের গতিতে তত্ব ঠিকই রইলো, ন। 
বদ্দলালো। ; চতুর্থতঃ-কৌন্ সময়ে তাঁর ব্যবভাঁরিক 
প্রয়োগ কি ভাবে হলো ; পঞ্চমতঃ:--বিভিন্নদেশের 

সমসাময়িক গাণিতিক অবস্থা কিরূপ এবং কোন্ 

দেশে সব চাইতে বেশী ও ভাল চর্চা হয়েছে; 

যষ্ঠত£--আবিফারের পেছনে বাস্তব বা! ব্যক্তিগত 

মানসিক তাগিদ আছে কিনা এবং লর্বোপরি 

আমরা জানতে পাই গণিতের অভিব্যক্তি, ধার! 

ও গবেষণার মূল তথ্য এবং আবিষ্কারের সম্ভাবন]। 

গাণিতিক তত্ব আবিষ্কারের অনেক কাহিনীই যেমন 

চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষনীয়। অনেক সময় দেখা 

গেছে, কোন তত্ব কিছুটা আবিষ্কৃত হয়ে অনেক 

বদর পরে হয়ত অন্ত দেশের কোন বৈজ্ঞানিক দ্বারা 

আবিষ্কিত হলেো৷। গণিতরুচিসঙ্গত এইগুলোর 

আলোচন] বড়ই মজার ব্যাপার। কতক গুলে! 

ফরমূলার অন্ধ কচকচানিতে গণিতের অর্থ নেই। 
গণিতের অর্থ সম্পূর্ণ উপলন্ধি ও গঁণতকে সংসপাঠয 

করতে হলে গণিতের ইতিহাস আলোচনা একান্ত 

দরকার । দেশের ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই 

ইতিহাসের একদিকে যেমন থাকবে বিস্তৃতি তেমনি 

থাকবে তাত্বিক গভীরত। | এ গভীরত] বেড়েই যাবে 

সময়ের অনুপাতে, যাজঘের চিন্তাশক্তির ক্রমীভি- 

ব্ক্ির সঙ্গে সঙ্গে । গণিতের বিরাট সৌধ তরী 
করতে হলে একদিকে যেমন স্থদুট ভিত্তির যথেষ্ট 

বিস্তৃতি চাই, তেমনি চাই কল্পনার ঈভীরতা। 
দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষায় না আছে বিস্তৃতি, 

পরিপূরক 

শান ও বিজ্ঞান | ৩ম বর্ষ, ২য় সংখা। 

ন| মাছে গভীরতা-হমঘ্নত কোথাও আছে হাক 

প্রচার, কোথাও বা গভীরতার নামে সন্কীরণত। 

গণিতের ইতিহাসকে ম্রিনটি ভাগে ভাগ 

করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে-_স্কুলের 

ছাত্রদের উপযোগী পাটাগণিত, বীজগণিত, 

জ্যামিতি (ইউক্লিভিয় ও বিশ্লেষণাত্মক (কোটি সিয়ান), 

ত্রিকোণমিতি, স্থিতি-গতি শান্ত ও গাণিতিক 

ভূগোলের ক্রম-অস্যুখান ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলো- 

চনা। শিশু ও কিশোরদের জন্তে জীবনীর ভিত্তিতে 

এর আলোচন| হওয়। আমার মতে সর্বশ্রে্ঠ। 

অবশ্য কণেজান্মুখী ছাত্রদের জন্তে এতে বিভিন্ন- 

দেশীয় আবিষ্কারের তুলনামূলক আলোচনা একটু 
থাকবে, কারণ এর মূল্য খুবই বেশী। যদিও অনেক 

বইয়ে আবিষ্ারকের নাম, দেশ ও সময়ের কথা দেওয়। 

হয় তবু তা পধাপ্ৰ নয়; কারণ একে পাঠ করতে হবে 

কতকটা ইতিহাসের ভিত্তিতে । এতে বিষয়টি 

নৈর্বযক্তিকতা ও চিহ্ৃ-অনাপেক্ষিকতার নীরসত| 

থেকে মুক্ত হবে। এতেই বাড়বে ছাত্রের অভিজ্ঞতা 
ও আম্মবিশ্বাস। তুলনামূলক পাঠের একটি উদাহরণ 
দেওয়া যাক--পীথাগোরীয় উপপাগ্ প্রমাণিত 

হয়েছে ইউক্লিডের দ্বিতীয় খণ্ডে, কিন্ত ১ম খণ্ড 

দিয়েও হয় 7190). 001 00০ 915৪9 

খু. 1৬111:21001. টু 

দ্বিতীঘুটি হচ্ছে-_-কলেন্দের ছাত্রদের উপযোগী 

পাঠ্যবিবয়গুলোর ক্রমবিকাশ ও তুলনামুলক 

আলোচন।|। এই শবে শিক্ষার্থীর জন্তে থাকবে 

গাণিতিক গবেষণার অন্তপ্রেরণা। নিউটনের 

লাইবনিংসের ০৪1০9105-এর 

গুরুত্ব ও প্রারভ্ভিক প্রভেদ এই অংশে থাকবে। 

ইউক্লিডিয় ও অনিউক্লিভিয় জ্যামিতির প্রভেদ ও 

পাঝস্পবিক গুরুত্ব নিয়ে আলে চন] ভবে এই অংশে। 

গণিতের বিশুদ্ধ তত্বগুশোর ব্যবহারিক প্রয়োগ 

এতে থাকবে । অসম্পূর্ণ তত্বের বা ভবিষ্যতে 

ভুল বলে প্রমাণিত তত্বের সম্পূর্ণ 'এতিহাসিক ব্যাখ্যা 

থাকবে এতে । সব দেশেরই গণিতের ধারা 

০91001119 ও 
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একরূপ নয় এবং এই শ্োতের ব্যাখ্যা করবে 

গণিতের ইতিহাস | ভারতীয় গণিত, ইংরেজী 

গণিত, রুশীয় গণিত, জার্মান গণিত, পোলাগ্ডের 

গণিত, গ্রিসীয় গণিত, আরবীয় গণিত, ফরাসী 
গণিত, জাপানী গণিত ইত্যাদিতে গণিতকে ভাগ 
কর] যেতে পারে এবং এতে গণিত গ্রাদদেশিকতা- 

দোষে দুষ্ট হবে না বরং এই দেশীয় ভিত্তিতে 

তুলনামূলক আলোচনা গণিতখিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ 
করে তুলতে সহায়তা করবে । সময়ের পটভূমিকায় 

গণিম্তশিক্ষা অধিকতর আনন্দপ্রদ হয়ে উঠবে। 

বিশিষ্ট গণিতঞ্জের বিশিষ্ট জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট 
হবার সময় যদিও স্কুলেই শেষ হয়ে যায় তবুও ব্যক্তি- 

গত দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ এড়ানো না-ও যেতে পাবে-_ 
এমন কি, হয়ত এই-ই ছাত্রের ম্বাভাবিক প্রেরণ] । 

তৃতীয়টি হচ্ছে _বিশ্ববিচ্ঠালয় ও গবেষণার স্তর। 
এইখানে তত্ব গুলোর আলোচন। 

গাণিতিক পদ্ধতিতে । স্থম্ম ফাঁকগুলোর 
নির্দেশ থাকবে এতে এবং এই-ই দ্রেবে গবে- 

ষণার প্রেরণা । অনেকে বলতে পারেন, এখানে 

বিশুদ্ধ জ্ঞানের চেয়ে সংবাদ থাকবে বেশী; কিন্তু 

মনে রাখতে হবে এর দামও কম নয়। 

মোটামুটি এইভাবে গণিতের ইতিহাসকে 
বিভিন্ন স্তরের উপযোগী করে ভাগ করা যেতে 

পারে এবং অবশ্য শিক্ষণীয় বা পরিপূরক হিসেবে 

চালানো যেতে পারে। অবশ্ত শিক্ষণীয় হলে 

পাঠাতালিকার কলেবর বড় হযে যেতে পারে; 

কিন্তু যাদের নিকট পাঠ্যতাঁলিক বড় মনে হয় 

তাদের পুরো হুযোগ হবে এতে । 

গণিতের ইতিহাস প্রবর্তনে ছুটি স্ুবিধ! রয়েছে । 

একটি হচ্ছে-গণিত শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে 
তোলা, অপরটি হচ্ছে-গণিত-বিভীষিকার নিরসন 

ও গণিতকে সরস করে নেওয়া । অবশ্ত শিশু- 

কিশোর ছাত্রদের গণিত-ভীতি দুর করে প্রীতি 

হ্য্টি করবার অন্যান্ত অনেক উপায় বের করেছেন 

মনস্তাত্বিকেরা । যেমন - ৬15881 810, 1:%19011- 

গণিতের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা 

হবে সম্পূণ 

১০৭ 

[121762] 500105) ৮৮০1০০ 17760000, 1$0015৪- 

(00) 01959510079] ইত্যারদদি। কিন্তু 

আমার মনে হয়, এই ইতিহাস পদ্ধতি 

যেমন সহ্ঙ্জ তেমনি গরীব দেশের উপযোগী । 

সর্বোপরি এতে সর্বদাই থাকবে গাণিতিক গুঞ্জন ও 

বস্তনিরপেক্ষতা | | 

পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশে, বিশেষ করে গ্রেট- 

ব্রিটেন, আমেরিকা ও পাশিয়ামু এ বিষয়ে বন 

বই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেখানে গণিতশিক্ষার 

গ্রনার হচ্ছে খুব বেশী। অবশ্য সাবধান হওয়। 

দরকার, যাতে সরস করতে গিয়ে গণিত যাঁছুতে 

পরিণত না হয়--যদিও গণিত দিয়ে যাছু করা যায়। 

এই প্রসঙ্গে 01150 [279160151-4র ট০0১০- 

10801021] 12012261010) 87]05৮এর 7/190) & 

[08176515-এর টব 900921, 7706 

[,01)60950  0£ 9০167০০ প্রভৃতি বইগুলোর 

উল্লেখ করা যেতে পারে । আমাদের দেশে এ নিয়ে 

আন্দোলন হয়নি__শ্তধু অর্থাভাবেই নয়, উৎসাহের 
অভাবেও। এ দেশের কয়জন গণিত-শিক্ষক 

গণিতের ইতিহাস ভাল করে জানেন বা তার দাম 
দিতে চেষ্টা করেন? বিশ্ববিদ্যালয় হতে এজন্যে 

প্রাদেশিক ভাষায় বই প্রচার করা ও লেখকদের 
উৎসাহ দেওর। দরকার । এই প্রসঙ্গে শ্রীবিভূতি 
ভূষণ দত্তের 06 0০ ১০1৮৪১--৪ 

50005 11) 

দত নারায়ণের 17150915 9£ 1311708 1/0901)---2 

90115 100? বই ছুটির নাম করা যেতে পাবে। 

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষের গণিতের ভিত্তি নামক 

ক্ষুত্র পুস্তিকাখানি অসম্পূর্ণ হলেও প্রশংসাযোগ্য । 

গণিতকে তার পূর্ণ মর্ধাদা দিতে হলে এই সব 

বইয়ের প্রচার ঘে কত প্রয়োজনীয় তা! প্রত্যেক 

গণিতানুসন্ধী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারেন । বই না 

পেলে ছাত্র পড়বে কি? শিক্ষক ও অধ্যাপকদের 

উচিত এই ধরনের বইয়ের তালিকা ও পড়বার 

নিদেশ দেওয়া। জানি না কয়জন অধ্যাপক 

11910) 

£৪০101)0০ 

০৪111711700 00001505 ও 
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তাদের ছাত্রদের ইতিহাস গ্রভৃতি পড়বার নিদেশ 

দেন! সেদ্দিন এক বিজ্ঞান-অধিবেশনে স্যার রামন 

লেখকদের বৈজ্ঞানিক-জীবনী লিখতে উপদেশ 
দিয়েছেন। শিক্ষক, লেখক, বিশ্ববিষ্ভালয় ও 

প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের এদিকে নজর দেওয়ার ও 

কাজে নামবার যথেষ্ট সময় হয়েছে। 

বাঙ্গালী ছাত্রের গণিতগ্রীতি ও গণিতকীতি 

অন্গপাতে অনেক কমে গেছে । বাঙ্গালী ছাত্রমাজ্রেই 
আশ্ততোষ মুখাজী নয় যে, কয়লা দিয়েই আক কষে 

যাবে? কিন্তু আশা আছে, তার বংশধর হয়ত তা ন! 

করলেও জীবনী ও ইতিহাস পড়বে আননের সঙ্গে । 

স্কুল বা কলেজের ছাত্রদের উপযোগী কোন গণিত- 

পত্রিকাই নাই আমাদের দেখে । মাদ্রাজের 1০ 

11190760790105 5090612 নামক পত্রিকাটি খুবই 

প্রশংসনীয় এবং সুখের বিষয় গণিতের ইতিহাস 

নিয়ে প্রায়ই (যদিও পত্রিকাটি পুঞানো। নয় এখং 

শান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

বের হয় না ঠিক সময়ে) এতে আলোচন। হয়। 

কলকাতা, বেনারস, ভারতীয় গণিতসংসদ থেকে 

পত্রিকাগুলৌতে এর স্থান খুবই কম; সম্ভবতঃ 
এ বিষয়ে বিশেষ কোন মৌলিক আলোচনা হয় ন 

বলেই! কয়েক বর আগে ভারতীয় গণিত- 
সম্মেলনে একজন অধ্যাপক গণিতের ইতিহাস 
আলোচনার প্রস্তাব আনেন ; কিন্তু তার পরের অধি- 

বেশনগুলোতে এ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই হয়নি । 

বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির অভাবে আলে নীর্সতা।, 

গভীরতার নামে সঙ্গীণতা-_এই-ই গণিত-ভীতির 

প্রধান কারণ । এ ভীতি দু করবার প্রধান উপায় 

হচ্ছে সরস ও শিশ্ষীপ্রদ গণিতেপ ইতিহাস ও 

গণিতজ্ঞের জীবনী আলোচন।। বিজ্ঞানসম্মত 

মনস্তাত্বিক উপায়ে লিখিত গণিতের ইতিহাস গণিত 

শিক্ষাকে পৃণাঙ্, সৎস ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে 
পারবে বলেই আমার বিশ্বাস । 

পৃথিবীর বারুমগ্ডল ছেড়ে শুচ্চে বিহীর ? 

সি, বি, এস টেলিডিসন-রেডিওর আোতৃমগ্লীকে শিকাগোর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইউজিন 
মেইনর বলেছেন যে, শীঘ্রই তিনি রকেট যানের সাহায্যে পৃথিবীর বাযুমগ্ুলের বাইরে শুগ্ে 
অভিযান করবেন এবং পুনরায় জীবন্ত অবস্থাতেই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন । মেইনরের বয়স 

বর্তমানে ৫২ বছর। গত ত্রিশ বছর ধরে তিনি আধুনিক বিভিন্ন ধরনের বিমান চালিয়ে 
আসছেন। বামুযগুলের বাইরে শৃন্যে পরিভ্রমণের উপযুক্ত এক রকম রূকেটের পরিকল্পনা করে 
নিজেই তিনি রকেটটি তৈরী করছেন | রকেট প্রেনটি হবে চোঙের মত ১৮ ফুট লম্বা, ওজনে 
হবে প্রায় ৭৫০০ পাউগু। ১ল। সেপ্েম্বর বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তিনি শিকাগে। 
থেকে ২৫ মাইল দূরে মিচিগান হুদের মধ্যে অবস্থিত একটি বঙ্জর1 থেকে রকেট বাত্রা সরু করবেন। 
রকেটটি নাকি ঘণ্টায় ১৪০০ মাইল সর্বোচ্চ গতিবেগে ছুটে চলবে । 

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে তার এই উড্ডয়ন প্রায় ১৫ মিনিট কাল স্থায়ী হবে। উপরে 
পৌছুতে লাগবে ৩ মিনিট, আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে লাগবে ১২ মিনিট । প্রায় আধ মিনিটের 
মধ্যেই তিনি বাযুমণ্ডল ছাড়িয়ে যাবেন। স্থদুর শূন্ত থেকে যেসব কসমিক রশ্মি আসছে, এই 
সময়টুকুর মধ্যেই তার প্রাথমিক পরধবেক্ষণ করবেন । যদি তার এই পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে 
তবে এ-ই হবে রকেট-যোগে মাস্ষের প্রথম শৃন্তে পরিভ্রমণ। 

মেইনর আলাবামা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউসনের একজন গ্রাজুয়েট । প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় ফিল্ড আর্টিলাীর পর্যবেক্ষক হিসেবে তিনি ক্যাপ্টেনের পদলাভ করেন। ১৯১৯ সাল 
থেকেই তিনি পৃথিবীর বায়ুমগ্ডল ছাড়িয়ে শুন্যে পরিভ্রমণের আশা! পোষণ করে আসছেন। 



জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
ফেব্রুয়ারি--১৯৫০ 

তৃতীয় বর্ষ ২য় সংখ্য! 

রর উড, | 

"জী 

পি 

কানু হই আমিও বোল হু চেহা বাতের পাকি অঠেন। 

নয; এ মাহের অডুত পভারের বিষ দি কিছু লক্ষ্য 

প০৫ থক, সে চপচদ 9 তন পঙ্গার মত কিছু শিথে পাছা । 

গড জীন্তয়ারি সংখ্যায় 

গুকাঝিত প্রকৃতি পরিচয় 
'শীবক বিষ্যুগুুলা সম্পর্ক থে 

কোন সংখ্যার ভনো গ্রপন্থাদি 

লিখতে পারু। এসব সম্পাকি 

নিজেদের (ভালা ভাগ ছাট) 

পাঠালে প্রকাশিত হতে 

পা.ন। সূ. 
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এই গাছ সম্বন্ধে তোমরা যাজান সে বিষয়ে 

ছোট্র প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পার। 



কনে দেখ 
মাটি ছাড়া ঢাষ 

( বালি-চাব, জল চাষ ইত্যাদি) 

এতদিন তোমাদিগকে খেলন! যন্ত্রপাতি তৈরীর কথা বলেছি। যাতে 
কার্ধকরী কিছু একটা করতে পার সেজন্যে এবার তোমাদিগকে চাঁষ-আবাদ সম্বন্ধে পরীক্ষা 

মূলক ছু-একটা কাজের কথা বলব। তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা 
নিজেদের ছোট বাগানে বা বাড়ীর আনাচে-কানাচে অথবা টবের মধ্যে ছু-চারটে 

ফল-মূল ও ফুলের গাছ লাগিয়ে আনন্দ অনুভব করে। বিশেষ করে তাদের জন্যেই 
বালি-চাষ ও জল-চাঁষের কথা! আলোচনা করছি। 

পরীদ্দার জন্যে মাটি থেকে একটা চাঁর! গাছ তুলে নাও। ধর, পাঁচ ছ" ইঞ্চি লন্ব! 
একট] টোমাটোর চারা তুলে নিয়েছ । শেকড়ের গাঁয়ে যেটুকু মাটি লেগে আছে সেটুকু 
জলে ধুইয়ে পরিষ্কার করে ফেল। এখন গাছটাকে এক জারগায় ফেলে রাখলে কি 

হবে? গাছটা ক্রমশ; শুকিয়ে যাবে। কিন্তু এক জায়গায় ফেলে না রেখে পরিষ্কার 
বালির মধ্যে পুতে গাছটার শেকড়ের চারদিকে যদি জল দেওয়া যায় তবে কি হবে? 
নিশ্চয়ই গাছট1 তখন পুনরায় সতেজ হয়ে উঠবে। কারণ জীবনধারণের উপযোগী জল 
এবং খাড়া থাকবার জন্যে বালির অবলম্বন,_-অন্ততঃ এ-ছুটে? জিনিসও সে পেয়েছে । কিন্তু 

দস্তরমত বেড়ে ওঠবার জন্যে কেবলমাত্র এ-ছুটা জিনিসই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার 

খাছ্যেরও (রাসায়নিক পদার্থ) প্রয়োজন । কাজেই খাদ্য না পেলে শুধুজল আর বালির 
অবলম্বন তাঁকে বেশীদিন বাচিয়ে রাখতে পারবে না । 

আচ্ছা, এবার বালির মধ্যে বসানো গাছটাকে যদি প্রয়োজনীয় আহার্ধ দেওয়া 
যাঁয় তবে কি হবে? তখন দেখবে-_-যেন ম্যাজিকের মত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে। গাছটা! 

বালির মধ্যেই তরতর করে বেড়ে উঠছে। মাটির মধ্যে সে যতটা বাড়তো হয়তো বা 
তাঁর চেয়েও বেশী বেড়ে উঠবে এবং ফলও ধরবে প্রচুর । অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 

এ-ব্যাপার ঘটে উঠবে না--বেশ কিছুদিন সময় লাগবে এবং মাটি ছাঁড়া-ই এ-ব্যাপারট? 
সম্ভব হবে। কেবল নিদিষ্ট সময় অন্তর অথবা অবস্থা অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় ক্রমাগত 

জল ও রাসায়নিক আহাধ পদার্থগুলোর যোগান দিতে হবে। দেহ-পুষ্টির জঙ্যে গাছ 

মাটি থেকে কি অনুপাতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা তা 
ভালরকমই জাঁনেন। সে হিসেবে প্রথমে দিতে হয়- নাইটে জেন, ফসফরাস এবং 
পটাসিয়ামের রাসায়নিক মিশ্রণ । তারপর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার প্রভৃতি 



১১৩ পঠান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, বয় সংখ্যা 

পদার্থগুলে। দেওয়। দরকার । অবশ্ট এমন জিনিসই ব্যবহার করতে হবে যেগুলে। জলে 

গলে গিয়ে সে-অবস্থাতেই থাকে । সর্বশেষে অতি সামান্য মাত্রায় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, 

বোরোন, দস্ত। প্রভৃতি দিতে হবে। কোন্ কোন্ পদার্থ কোন্ কোন্ সীত্রায় দিতে হবে 

নীচে তাঁর একট তাঁলিক1! দিলাম। এ থেকে তোমাদের সলিউসন তৈরী করে বা 

সংগ্রহ করে নিতে হবে। গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই রাসায়নিক পদার্থগুলোর 
মিশ্রণকে আঁমরা নিউটি.য়েন্ট বা কালচার সলিউসন বলে উল্লেখ করবো । 

পরীক্ষার জন্যে ভিজ! বালি বা ভিজা র্লটিং পেপারের মধ্যে টোমাটোর 

বীজ রেখে প্রথমে চাঁরা গাছ উৎপাদন করতে পার। একটু বড় হয়ে উঠলে সেগুলোকে 

বালি ভর্তি পাঙ্জের মধ্যে পুতে দিতে হবে । এতে নিয়মিতভাঁবে নিউটি.য়ে্ট সলিউসন 
ঢেলে দ্রিতে পাঁর অথবা সলিউসনের পাত্রটাকে উঁচুতে রেখে স্বক্্ম ছিদ্রপথে ফোৌঁট' 
ফোটা করে অথবা ক্রমাগত প্রবাহিত করবার ব্যবস্থাও করতে পার। যাঁতে গাছ 

লাগাবে সেই বালির পাত্রটাকে একখানা এনামেল করা থালা বা টের উপর রাখলে 
ভাল হয়। কারণ বালির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে অনেকটা সলিউসন তলায় গিয়ে পাত্রের 

মধ্যে জমা হবে। সেটাকে বার বার ব্যবহার করতে পারবে । ৫1৬ দিন পর পর নতুন 

নিউটিয়ে্ট সলিউসন ব্যবহার করা দরকার। বালি-চাষে গাছের শেকড়গুলো৷ অবাধে 
অনেকটা জায়গা জুড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বালির দানার ফাকে ফাকে যথেষ্ট 
বাতাসের সংস্পর্শেও আসতে পারে । কাজেই গাছগুলো যেমন আকারে বাঁড়ে তেমনিই 

ফলপ্রস্ হয়। চাঁষের জন্যে মাঝারি দানার বালিই সুবিধাজনক | চালুনি দিয়ে ছে'কে 
মাঝারি দানার বালি আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে । বালির দানা মোট! হলে 

তারা যথেষ্ট জল ও আহার্ধপদার্থ ধরে রাখতে পারেনা ; আবার বেশী স্ুক্ম হলে 

দানাগুলো শেকড়ের গায়ে কাদামাঁটির মত নেপটে বসে যায়। ফলে শেকড়গুলো 
যথাযথভাবে বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারেনা । 

বালি-চাষে (3981 58170 অর্থাৎ বালুকা-প্রাস্তর থেকে উৎপন্ন বালি ব্যবহার 
করাই সঙ্গত ! প্রথমে পরিমাণ মত বালি ছে'কে নিয়ে সেগুলোকে ২০০” ফাঃ বা তারও 

বেশী উত্তীপে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গরম করে নেওয়া দরকার । ফুটস্ত জলে সিদ্ধ করেও 

নেওয়া চলে। 
জল-চাঁষের ব্যবস্থাও অনেকটা বালি-চাষের মত, তবে এই ব্যবস্থায় বালির 

পরিবর্তে খড়কুটা অথব! শুধু কালচার সলিউসনেই কাঁজ চলে । একট পাত্রের মধ্যে 
নিউটি.য়েপ্ট বা কালচার সলিউসন রেখে সেটার উপর ছিদ্র করা অথবা তারের জালের 
একটী ঢাকনা দিতে হয়। ঢাকনার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তুলা অথবা কর্কের সাহায্যে 
গাছটাঁকে খাড়াভাবে রাখা দরকার । শেকড়গুলো৷ কালচার সজ্িউসনের মধ্যে ডুবে 

থাকবে । সলিউসনের মধ্য দিয়ে বদ্ধ “দের আকারে শেকড়ের গায়ে বাতাস লাগাবার 
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ব্যবস্থা! করতে হবে । অথবা গাছ সমেত ঢাকনাটাকে মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণের 

জন্যে শেকড়ের গায়ে বাতাস লাগানো দরকার । 
এ সম্বন্ধে আর বেশী আলোচন। না করে এবার একরকম কালচার মলিউমন তৈরীর 

কথা বলছি £_ 

ফ$ক সলিউসন (ক) 

গীধ গালন জলে এক এক চামচ বোরিক ম্যাসিড, ম্যাঙ্গানিজ স।লফেট ও জিঙ্ক 

সালফেট একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে । প্রয়োজন মত পরে এই সলিউমনে ৯ চামচ কপার 

সালফেট ও সিশাতে পার । 

ফক সলিউসন (খ) 

এক পাট জলে 3 চামচ আয়রন ( ফেরিক ) ক্লোরাইড গুলে নিতে হবে। 

কালঢার সলিউপন 

পরিমাণ মনোপটাসিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আযামোনিয়াম 

ফসফেট নাইট্রেট সালফেট সালফেট (শুক) 
প্রতি ৫ গ্যালন 

সলিউসনে 

গ্রাম হিসেবে ৫'৯ ২০*১ ১০৭ ১৮ 

প্রতি ৫ গ্যালন 

সলিউসনে চামচ 

হিসেবে মাটাসুটি) ১২ & ২২ ই 

ইহার প্রতোকটি রাসায়নিক পদার্থ আলাদা আল[দাভাবে প্রায় তিন পোয়া! জলে 
গুলে নিতে হবে। রাসায়নিক পদার্থগুলে দ্রবীভূত হয়ে গেলে তাদের একর মিশিয়ে 
ফেল। এই মিশ্রণে জল মিশিয়ে পাচ গ্যালন পর্যন্ত করতে হবে । 

প্রতি ৫,গ্যালন কালচার সলিউসনে (বিশুদ্ধ রাসায়নিক থেকে প্রস্তত হলে) 

২ চামচ টক সলিউসন (ক) মিশিয়ে নাও । 



১১২. ভান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ২য় সংখ)। 

যখন বাবার করবে ঠিক সেই সময়ে টক সলিউসন (খ) কালচার সলিউসনের 
সঙ্গে সিশাতে হবে। এক গ্যালন কালচার সলিউসনে 5 চামচ ষ্টক সলিউসন (খ) 
মিশিয়ে দিবে 

(জনে নাখ 
দরদ ন ব! টলিভিসন * 

মজ তোমাদের কাছে যে যন্বের কথা বলব তার নাম তোমাদের মপ্যে কেউ কেউ 

হয়তো শুনেছ, অনেকে হয়তো শোন নাই । টেলিভিশন ব| দূরদর্শন যন্ আমাদের দেশে 

এখনও আসে নাই, কিন্ত আমেরিকায় এর যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে-যদ্দিও রেডিও"র তুলনায় 

এর প্রচলন খুবই সামান্য । ত্রিশ বংসর মাগে আমাদের কথা দূরে থাক, আনেরিকা বা 

ইংল্যাণ্ডের লোকেরাও কল্পনা করতে পারে নাই-_ঘরে ঘরে এমনভাবে রেডিও'র প্রচলন 

হবে। কাজেই কয়েক বছরের মধ্যে যদি ঘরে ঘরে এরূপ দুরদর্শনের প্রচলন হয় তাহলেও 
আশ্চর্যের বিষয় মনে করবাঁর কারণ নেই। 

দূরের মানুষকে জীবস্তভাবে দেখবার ও তাঁর কথা শোনবার আগ্রহ মানুষের 

বহুদিনের । দেখবার জন্যে প্রথমে ছবি আকা ও পরে ফটোগ্রাফির স্থ্টি হয়। কথা! 

শোনবার জন্যেও গ্রামোফোন ও টেলিফোনের স্থষ্টি। তাতে কিন্তু মান্তবের মন উঠলে না। 

ফটোঁশ্রাফে যাকে দেখি তার একট বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছবিই দেখতে পাই ; 

কিন্ু জীবস্কভাবে না দেখতে পেলে আমাদের ঠিক মনের মত হয় না। আমরা চাই ছবির 
সচল অবস্থা দেখতে, বাস্তব অবস্থায় ঠিক যেমন ভাঁবে চলাফেরা করে। সিনেম। 

আবিষ্কার হওয়ায় গতিশীল ছবি দেখ সম্ভবপর হয়েছে; কিন্তু তাতেও মানুষের মনে তৃপ্তি 
আসেনি । গতিশীল জিনিসের শব্ধহীন মৃক্তি দেখে আর ভাল লাগলো! না। নানাভাবে 
চেষ্টা হলে। গতিশীল ছবি দেখার সঙ্গে কথাবার্ত। ও শব্দ যেন স্বাভাবিকভাবে শোনা যায়। 

এই চেষ্টীর ফালে আমর! পেয়েছি কি” । তাতে চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদি সবটারই 

হুবহু অনুকরণ দেখে শুনে আমর! আনন্দ পাই। 

কিন্তু সিনেমা, গ্রামোফোন-এমন কি টউকিতেও যা দেখি বা শুনি, তা ঠিক এই 
মুহুর্তে কি হচ্ছে তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এত সব করেও আমর! দেখতে বা 
শুনতে পাচ্ছি যে জিনিস তা৷ পুরণো হয়ে গেছে। যে ঘটন। বা যে কথা বা গান 
আমাদিগকে টকিওয়াল। দেখাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন তা হয়ে গেছে অনেক আগে । তারা 

কলিকাতা বেতার কেন্দ্র কতৃপক্ষের সৌজন্যে 
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দেখে শুনে মেজে ঘবে আাঁমাদের দেখা শোনার জন্যে যা বেছে রোখেছেন তাই আমর! 

দেখতে শুনতে পাচ্ছি। 

দূর থেকে "শুনতে পাওয়ার সুযোগ বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই আমাদের করে 

দিয়েছেন। টেলিফোনে আমরা বহু দূর থেকে কথাবার্তা বলতে & শুনতে পারি; কিন্ত 

তাঁতে বহুলোকের পক্ষে একজনের কথা শোনা সম্ভবপর নয়। পণ্ডিত জগুহরলাল নেহরু 

যখন গড়ের মাঠে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তোমাদের মধ্যে যাদের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার 
সৌভাগ্য হয়নি তাঁদের মধ অনেকেই ঘরে বসে রেডিওতে শুনেছ। খুব নামজাদা 
গায়কের গান সকলেই শুনতে চাঁও; এখন যে তোমাদের এতজনকে আমার কথ! 

শোনাচ্ছি টেলিফোনে এসব সম্ভব হয়নি । রেডিও'র তাই এত প্রচলন । 

কিন্ত শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেখার সাপ হওয়াও স্বাভাবিক । তোমাদের অনেকেই 

নিশ্চয় ভেবেছ__পণ্তিতজীর গড়ের মাঠের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে রেডিওতে তীর বক্তৃতা! 
দেওয়ার সময়কার ছবি যদি আমাদের সামনে ভেসে উঠত তবে কতই না আনন্দ হতো। 

শিল্ড ফাইন্যাল খেলাটা রেডিওতে না শুনে সেই সময় তার চলম্ত ছবিটা যদি আমাদের 

চোখের সামনে দেখতে পেতাম তাহলে খেলাটা বন্থগুণ ভালভাবে উপভোগ করতে 

পারতাম। মানুষের এই সাধ পুরণ করার জন্যেই বিজ্ঞানীরা দূরদর্শনের যন্ত্র আবিষ্কার 
করেছেন। 

দূরদর্শন যন্ত্রের বর্তমান পরিণতি কতকগুলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
ফলে সম্ভব হয়েছে। অবশ্য দূরদর্শনের গোড়াপত্তন হয় টেলিগ্রাফে দূর থেকে ছবি 

পাঠাবার প্রণালী আবিফারের সঙ্গে। কি করে তারে ছবি পাঠান হয় সে প্রণালীটা 

খুব সহজেই বোবা যাঁয়। একটা হাফটোন ছবিকে লেন্স দিয়ে দেখলে দেখবে যে, 
তা অসংখা বিন্দুর সমষ্টি। বিন্দুগুলোর ঘনত্ব অনুসারে কমবেশী কালো দেখায় এবং ত। 

থেকে ছবির ধারণ! জন্মে। বিন্দুগুলোকে কমবেশী কালো করেও ঠিক একই ফল পাওয়া 
যেতে পারে । যে জিনিসের ছবি আমরা তারে পাঠাতে চাই, আলে! ও লেনসের সাহাযো 

তাঁর একট] প্রতিচ্ছবি পাওয়া দরকার। মনে করা যাক গ্রাফের কাগজের মত করে 

প্রতিচ্ভবিটা ছোট ছোট খোপে ভাগ করা আছে । এই ভাগগুলো এত ছোট ভাবতে হবে 

যে, খালি চোঁখে প্রায় দেখা যায় না। প্রত্যেকটি ভাগ থেকে একটার পর একটা 

বৈহাাতিক সংকেত পাঠানো হয়। যদি গ্রাহক ষ্টেশনে এই সংকেতগুলো৷ ধরে ঠিক আগের 
মত ধারায় খোপে খোপে আলো উৎপাদন করা যায়, যাঁর ওজ্জবল্য হবে প্রেরক ষ্টেশনের 

ছবির খোপগুলোর অনুপাতে, তাহলে প্রেরক ষ্রেশনের অনুরূপ একটি ছবি দেখা যাবে 
গ্রাহক ষ্টেশনে । ঠিকমত একটি প্রতিচ্ছবি পেতে হলে দৃশ্যমান বস্তুটিকে অনেকগুলো 
খোপে ভাগ করতে হয় এবং এই খোপগুলে! থেকে একটার পর একট! তড়িৎ-সংকেত 

এসে গ্রাহক ষ্টেশনে ধরা দেয়; কাজেই সমস্ত ছবিটা একবার পেতেও কিছু সময় দরকার। 
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স্মির বিষয়বস্তুর ছবি ভুলতে অবশ্ট এতে অগ্রবিধা নেই, কারণ যত সনয়ই লাগুক ছবি 
পাওয়া যাবেই। 

চলন্ত বিষয়ের ছবি যখন আমরা দেখতে চাই তখনই নানারকম 'অস্ুুবিধার উদ্ভব 

হয়। এসব অন্ুবিধার দরুণই দূরদর্শন ব্যাপারে কয়েক বছর পূর্বেও খুব কাধকরী পন্থা 

বের হয়নি |. পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক আনিফ্কারগুলোর সাহায্যেই এই সব অন্তবিধ 

দূর করা সম্ভব হয়েছে। 

খোপে খোপে ধারাবাহিকভাবে নিরীক্ষণ করার জন্যে বহু বছর পূর্বে বিজ্ঞানী 

নিপ.কভ. এক রকম চাকৃতি আবিষ্কার করেন । তাঁতে অনেকগুলো গর্ত এমনভাবে সাজনে। 
থাকে যে, চাকৃতিটি একবার ঘোরালে প্রতিচ্ছবির প্রত্যেকটি অংশ একবার করে গর্তের মুখে 
আসে। বেয়া প্রমুখ দূরদর্শনের আদি বিজ্ঞানীর! নিপকভ. চাকৃতির সাহাধ্য নিতে 

চেষ্টা করেছিলেন। 

আলোকপাতের ব্যবস্থ। সমম্িত নিপকভ, চাকৃতি 

তোমরা বোপ হয় জান যে, সিনেমাতে চলন্ত ছবি দেখাতে হলে পদ্ণার উপর একটার 

পর একট করে সেকেণ্ডে ১০১৫ বার ছবি ফেলতে হয়। এত তাঁড়ীতাঁড়ি ছবির 

পরিবত'ন মানুষের চোখ ধরতে পারে নাঃ কাজেই একটান। ছবি দেখা হচ্ছে বলে মনে 

ধারণা জন্মায়। দুরদর্শনের দ্বারা চলন্ত ছবি ঠিকমত দেখতে হলেও সম্পূর্ণ ছবিটা অন্তুত 
সেকেণ্ডে ২০২৫ বার হওয়া! দরকার। কিন্তু একবার সম্পূর্ণ ছবিটা তৈরী করতে প্রেরক- 

যন্ত্রে প্রতিচ্ছবির প্রত্যেকটি খোপ থেকে একবার করে বৈছ্যতিক সংকেত আসা চাই। 

দেখা, গেছে, দৃশ্য বস্তরকে চার পাঁচ শ' সারে এবং প্রতোক সারকেও ততগুলো খোপে 

ভাগ করলে বেশ ভালভাবে সাধারণ আকারের ছবি গ্রাহকযন্ত্রে পাওয়া যায়। ৪০০ 

করে লাইন এবং প্রত্যেক লাইনে ৪০০ খোপ থাকলে ১৬০,০০০ খোপ হয়। কাজেই 
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সেকেণ্ডে প্রায় ৪০ লক্ষ বেছ্যতিক সংকেত পাঠানো প্রয়োজন । প্রতিচ্ছবি থেকে দ্রেত 

বৈছ্যতিক সংকেত পাঠাবার জন্যে কয়েক বছর পূর্বে বিজ্ঞানী ক্কোরিকিন “আইকোনো- 
স্কোপ” নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর ফলে দুরদর্শন কার্ধকরী কর! সম্ভব 

হয়। ফটে। ইলেক্টিক সেলের নাম বোধ হয় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনেছ, 
বিজ্ঞানের একজিবিশনে হয়তো। দেখেও থাকবে । এর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, আলো পড়লে 

এ-যন্্র থেকে ইলেক্টি,ক কারেন্ট পাওয়া যায়। আইকোনোক্কোপে মৌচাঁকের মত করে 
ক্ষুদে ক্ষুদে ফটে! ইলেক্টি,ক সেল একসঙ্গে সাজানে। থাকে । অবশ্য সেগুলো মৌচাকের 
খোপের চেয়ে অনেক ছোট, খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না। এই কয়েক বছরের মধ্যে 

আরও উন্নত ধরণের যন্ত্র বেরিয়েছে । কিন্তু সেগুলো আইকোনোস্কোপেরই রকমফের 
মাত্র। 

গ্রাহক ষ্টেশনে বৈছ্যতিক সংকেতগুলোকে ধারাবাহিকভাবে আলোকরশ্মিতে 

রূপান্তরিত করে কাচের পদণর উপর ফেলা হয়। এ কাজে যে যন্ত্রের সবচেয়ে বেশী 

প্রয়োজন তার নাম হচ্ছে অসিলো গ্রাফ । 

রেডিও'তে যে তরঙ্গ ব্যবহার হয় তাতে কম্পনসংখ্যা থাকে ১০ লক্ষ থেকে 

২১ কোটি। প্রতি সেকেণ্ডে ৩০৪০ লক্ষ সংকেত পাঠাতে হলে যে রেডিও তরঙ্গের 
প্রয়োজন তার কম্পনসংখ্যা অন্ততপক্ষে ২৫৩০ কোটি হওয়া দরকার । এরকম দ্রুত 

কম্পনের রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার বেশীদিন হয়নি। এজন্যেও দূরদর্শনের উন্নতি পূর্বে 
তেমন হতে পারেনি । 

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে এই কয়েক বছরের মধ্যে দৃরদর্শন যথেষ্ট প্রসার লাভ 
করেছে। আমেরিকায় বহু হোটেল ও রেস্তোরণাতে দূরদর্শনের রিসিভার বসানো হয়েছে 
এবং অনেকগুলো বড় বড় সহর থেকে নিয়মিতভাবে দূরদর্শনের প্রোগ্রাম ব্রড.কাষ্ট করা হয়। 
রেডিওতে তোমরা থিয়েটার শোন, সেখাঁনে দূরদর্শনের রিসিভারের সাহায্যে ঘরে বসে 
থিয়েটার দেখা সম্ভব হয়েছে। সহজেই বুঝতে পার, সেটা কত বেশী উপভোগ্য ! 
খেলাধূলার আত্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখার আগ্রহ যাদের আছে তাদের মধ্যে কত 
সামান্য সংখ্যক লোকের দেখবার সৌভাগ্য হয়! কিন্তু দূরদর্শনের সাহায্যে তাদের মধ্যে 
অনেকের সে সাধ সম্পূর্ণরূপে না হলেও অনেক পরিমাণে পুরণ হয়। 

শিক্ষ। ব্যাপারেও দূরদর্শনের অবদান খুব বেশী হবে বলে আশা করা যায়, বিশেষ- 
ভাঁবে বিজ্ঞানশিক্ষায়। অতি ব্যয়সাধ্য কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা! দূরদর্শনের সাহায্য 

বহুলোৌকের পক্ষে দেখা সম্ভব। আবহাওয়ার সংবাদ প্রচারে দুরদর্শনের সাহায্যে 

প্রতিদিনের বায়ুমণ্ডলের সংস্থান দেখানো চলে এবং তার ফলে নিজের ঘরে বা! কর্মস্থলে 
থেকেও দেনর্দিন আবহাওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা যাঁয়। 

এখন পর্বস্তও দূরদর্শনের গণ্তী খুবই সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ ৫০৬০ মাইল দূর পর্যস্ত 
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ভালভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্যে বড় বড় সহরে আলাদ। আলাদ। প্রেরকষন্ত্র 

বসাতে হয়েছে । আশা করি আমাদের দেশেও অদূর ভবিষ্যতে দূরদর্শনের প্রচলন 
হবে । ৃঁ 

শ্রীকেদারেশ্বর বঙ্্যোপাধ্যায় 

হাইড্রোজেন হিলিয়াম বোম! 
[ হাইড়ৌজেন বোম! নিয়ে আজ সারা ছুনিয়ায় একট। চাঞ্চল/ আত্মপ্রকীশ করেছে। 

তোমাদের কেউ কেউ জানতে চেয়েছ-_আ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে 
তফাৎট। কি এবং এদের নির্নীণ-কৌশলই বা কি রকম? কিন্তু এ বিষয়ে তোমাদের 

কৌতৃহল নিবৃত্তি করা আপাততঃ মোটেই সম্ভব নয়। তবে বিশেষজ্ঞের মাঝে মাঝে 
এ সম্বন্ধে যে সামান্য মতামত প্রকাঁশ করেছেন, তোমাদের অবগতির জন্বো তা থেকেই 

সংক্ষেপে কিছু জানিয়ে দিচ্ছি। ইতিপুবে ছোটদের পাতায় আটম বোমা সম্পকে 
তোমাদের জন্যে কিছু লেখা হয়েছিল--সেটাঁও পড়ে নিও। এ থেকে মোটামুটি'ভাখে 

যদি কিছু বুঝতে পার--ভালই, না! বুঝলেও তেমন কিছু ক্ষতি নেই। কাঁরণ এ সব বিষয় 

ভালভাবে বুঝতে হলে- হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস কি, হিলিয়াঁম নিউক্লিয়াস কি, নিউটন 
বুলেট, “মাস্-এনাঞ্জি” প্রভৃতি অনেক কিছুই বুঝতে হবে । তবে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে যতট! 

সম্ভব বিশদভাবে তোমাদিগকে জানাতে চেষ্টা করবো । জ্ঞা, বি, স, ] 

হিরোসিম। ও নাগাসাকির বিপর্যয় কাণ্ডের পর থেকে আজ পধন্ত আটম বোম! 

সম্পর্কে যে কত রকমের জল্পনা-কল্পনা চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ধারা বোম! তৈরীর 
কাজে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এর গঠন-কৌশল 
সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু জানতে না! পারলেও পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের 
মৌলিক রহন্তের কথ! অনেকেরই জানা আছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন 
দেখান ষে, পদাথ ও শক্তি--পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে; যখনই কোঁন 
প্রতিক্রিয়ায় পদার্থের বিলোপ ঘটে তখনই প্রচুর শক্তির স্ষ্টি হয় । এক গ্র্যাম 

ইউরেনিয়ামকে যখন নিউট্,ন বুলেট সংঘাতে সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করা হয় তখন প্রায় এক 
গ্র্যামের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র পদার্থ লুপ্ত হয়; কিন্ত এই প্রক্রিয়ায় কত 
শক্তির উদ্ভব হয় জান! প্রায় আড়াই টন কয়লা পৌঁড়ালে যত শক্তির স্থষ্টি হয় মীত্র 
এক গ্র্যাম ইউরেনিয়ামের বিভাজনে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাঁয়। 

সম্প্রতি হাইড্রোজেন বোম! নিয়ে চারিদিকে চাঁধল্য দেখা দিয়েছে ৮ তারী পরমাণু 
ভেঙে যেমন শক্তি পাওয়! যায়, হাঞ্ষা পরমীণুগুলোকে একত্র জুড়ে দিতে পারলেও সেরূপ 
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শক্তির আবির্ভাব ঘটে । এক জটিল পারমাণবিক চক্রে হাইড্রোজেন-হিলিয়াম রূপান্তর 

পরিগ্রহের ব্যাপারে স্থধদেহে অনবরত প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হচ্ছে--এ তথ্য বিজ্ঞানীরা প্রায় 

গত বার বছর অবগত আছেন । একগ্রযাম হাইড্রোজেন কেন্দ্রিন যদি প্রচণ্ড তাঁপ ও চাপের 

প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় তবে একগ্র্যামের হাঁজার ভাগের প্রায় 

সাত ভাগ ভর লুপ্ত হবে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় কি প্রচণ্ড শক্তির স্ম্টি হয়, অন্তমাঁন করতে 
পার। ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরন পরমাণুর ছুইটি কেব্দ্রিন একত্র জুড়তে পারলেও 

হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রিন উৎপন্ন হয় এবং এই উপায়েও প্রচুর শক্তির আবির্ভাব ঘটে । 
তবে এই বাপার ঘটাতে হলে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি তাপ এবং কয়েক লক্ষ পাউও্ড চাপের 

প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন পরীক্ষাগারে এরূপ অভাবনীয় চাঁপ ও তাপ উৎপাদন করা 

সম্ভব নয়। তা' যদি সম্ভব না-ই হয় তবে হাইড়োৌজেন-হিলিয়াম বোঁম। সম্ভব হবে কেমন 

করে? কিন্ত ইউরেনিয়াম আ্যাটম বোমার বিশ্ফোরণের সময় ক্ষণিকের জন্বো প্রচণ্ড তাপ ও 

চাঁপের উদ্ভব হয়। এই প্রচণ্ড তাপ ও চাঁপকে কাজে লাগিয়ে হাইডোজেনকে হিলিয়ামে 

বূপান্তরিত করা সম্ভব কিনা এই হলো প্রশ্ন । যদি সম্ভব হয় তবেই হয়াতো সাধারণ 

আ'টম বোমার চাইতে অনেক বেশী ধ্বংসাত্রক হাইড্রোজেন-হিলিয়াম বোমার আঁবিভাব 

'ঘটবে। 

ব্যাঙ্রছাতী। 

বষাকালে স্তাৎসেতে জায়গায় পচা জিনিসের উপর ব্যাঁঙেরছাতা জন্মাইতে 

দেখা যাঁয়। দেখিয়া মনে হয় ইহ। বুঝি ব্যাঙের তৈয়ারী ছাতা । ব্যাড বুঝি বৃষ্টি-বাদল 
হইতে নিজেকে রক্ষা করিবাঁর জন্য এই ছোট ছাতা নির্মণ করিয়াছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 

ইহ একপ্রকার উদ্চিদ। 

জীবজন্তর ন্যায় উদ্ভিদেরও উচ্চ-নীচ ঝেণী বিভাগ আছে। সচরাচর আমর! 

যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাঁই এবং যাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় অধিক তাহার! 

বেশীর ভাগই উচ্চশ্রেণীভুক্ত ; যেমন--আম, জাম, কাঠাল, তাল, বেল ইত্যাদি । নিম্ন- 
শ্রেণীর উদ্ভিদের সহিত আমাদের পরিচয় সাধারণতঃ কম। উচ্চজ্েণীর উদ্ভিদের দেহ 

মূল, কাণ্ড ও পত্রে বিভক্ত । কিন্তু নিয়শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ মূল, -কাণ্ড ও পত্রে বিভক্ত 

নহে। ব্যাঙ্রছাতা এই নিম্নশ্রেণীর অন্ততভৃক্ত। গিরিশক্ক, ফার্ণ, মস্ প্রভৃতি উদ্ভিদও 
এই শ্রেণীর অন্তভূ্ত। 

ব্যাঙেরছণতাঁর দেহে সবুজ কণ। না থাকায় ইহ! নিজদেহে খাগ্য তৈয়ারী করিতে 
পারে নী। গাছের পাতায় ৫য সবুজকণা আছে, যাহার জন্য গাছের পাতা সবুজ 
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ছাতাগুলে। বোধ হয় ব্যাঙেরই তৈরী । কিন্তু ব্যাপারটা তা" নয় 

মোটেই । ব্যাঙের সঙ্গে ছাতার কোন সম্পর্ক নেই । 

দেখায়--তাহাই স্ূর্যালোকে গাছের খাগ্চ তৈয়ারীতে সহায়তা করে। এই সবুজকণ। না 
থাকিলে গাছ নিজে খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না। ব্যাঙেরছাতার দেহে এই সবুজ- 
কণা না থাকায় ইহার! নিজেদের খাগ্ভ তৈয়ারী করিতে পারে না। কাজেই ইহারা মর! 
বা পচা উদ্ভিদদেহ, এমনকি মৃতপ্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং উহ! 
হইতেই প্রয়োজনীয় আহার্ষ গ্রহণ করিয়া বাড়িয়া উঠে। এই জন্যই গোবরের গাদা, 
পচা খড়, কাঠ বা পচা বাঁশ প্রভৃতি পদার্থের মধ্যেই ব্যাঙেরছাতা গজাইতে দেখা যায়। 
তৈয়ারী খাগ্ঠ গ্রহণ করিয়া ইহারা বৃদ্ধি পায়। 

বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন বর্ণের ব্যাঙ্রছাতা দেখা যায়। ইহাদের বীজ 
হয় না। ছাতার তলায় যে পাতলা ফলক দেখা যায় তার পাশে পাশে রেণুর মত এক- 

প্রকীর পদার্থ জন্মে। সেই রেণুর মত পদার্থগুলিকে বল! হয়--স্পোর। স্পোর মাটিতে 
ঝরিয়া পড়ে ও তাহা হইতে ইহাদের বংশবিস্তার হয় । 
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মরেল, ভকুত্তি, হাস।গুল প্রজ্জতি আনেকরকম ব্যাঙেরভাতা আছে হাহা রম। করিয়। 

খাইবার পক্ষে বেশ উপাদেয় । এইরকম ব্যাডেরছাতা আমরা অনেকেই খাইয়াছি। 

মসল। সহযোগে রাঁমা করিলে ইহ। খাইতে মাংসের মতই শ্ুম্বাহ। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় 

অধিকাংশ ব্যাঙেরছাতাই বিষাক্ত এবং তাহ খাইলে বিপদে পড়িতে হয়। স্থৃতরাং 

খাইতে হইলে ব্যাঙের ছাতা চেনা দরকার। যে সব ছাতা বেশ সাদা ও মস্থণ এবং 

তন্তুগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া যায় ন। সেইগুলিকে খাগ্ঠ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য এই 

কয়টি গুণ দেখিয়াই ব্যাঙেরছাতা খাগ্রূপে গ্রহণকরা বিপজ্জনক | যাহারা খাগ্ঠোপযোগী 

ব্যাঙেরছাতার সঙ্গে পরিচিত তাহাদের সাহায্যে না চিনিয়া কোন ছাতাঁই আহারের জন্য 

ব্যবহার কর! সঙ্গত নহে। 

ব্যাঙের ছাতা অনেকেই আহার্ধ হিসাবে ব্যবহার করেন বটে, কিন্ত আমাদের দেশে 

ব্যাঙেরছাতার চাষ কেহ করেন না। ইংল্যাণ্ডড আমেরিকা, জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি 

দেশে খাঁগ্যোপযোগী ব্যাঙেরছাতার প্রচুর পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে । এ সব দেশের 
লোকের! ব্যাঙেরছাতা জন্মানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ইহার চাঁষ করে। 
চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে ইহা! খাইবার উপযোগী বড় হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও যদি 
উপযুক্ত পরিবেশ স্থ্টি করিয়৷ ইহার চাষ করা যাঁয় তাহ! হইলে অতি অল্প খরচায় এবং 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এক অতি উপাদেয় আহা পদার্থ পাইতে পারি। 

শ্রীনরেশচন্দ্র চৌধুরী 

প্রকৃতি-পরিচয় 

উভিদেদ্ন বংশবিন্তার কৌশল 

প্রাণীদের মত গাছপালাও বংশবিস্তার করিয়া থাকে । উদ্ভিদজগতের বংশবিস্তার 

প্রণালী প্রাণীজগত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । গাছপালা প্রধানতঃ বীজের সাহায্যেই বংশবৃদ্ধি 

করে; কিন্তু কতকগুলি.গাছ বংশবিস্তারের জন্য বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া! থাকে । 

তাহাদের ছুই একটির কথাই বলিতেছি। প্রাণীরা যেমন একস্থান হইতে অপর স্থানে 

যাতায়াত করিয়। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়। পড়িবার স্ুঘোৌগ লাভ করে, একস্থান হইতে 

অন্যস্থানে যাতায়াতের ক্ষমতা না থাকিলেও উদ্ভিদও সেইরূপ জর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের 

চেষ্টা করিয়া থাকে । গাছ হইতে কীজ এদিক ওদিক পড়িয়া অসংখ্য বৃক্ষশিশু জন্মায়। 

ইহাতে গাছগুলি বড় হইয়া আলো, বাতাস ও খাগ্য সংগ্রহে পরস্পরের অন্তরায় হয়। 

ফলে, অনেক গাছ অকালেই মরিয়া যায়। এই অন্ুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 

জাতীয় উদ্ভিদ বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করিয়াছে । কোন কোন উদ্ভিদ, বাস্তু ও 
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জলের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। কোন কোন উদ্ভিদ, ফল দূরে ছড়াইয়। বংশ বিস্তারের 
স্ববিধা করিয়া লয়। কোন কোন উদ্ভিদের বীজ প্রাণীদের গাত্রসংলগ্র হইয়া দূরে ছড়াইয়। 
পড়িবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। 

পূর্ববঙ্গের খাল-বিল, নাল।-ডোবার ধারে ধারে বড় বড় একজাতীয় বুনো গাছ 

দেখা যায়। অনেক স্থলে ইহারা শ্বেত মাকাঁল নাঁমে পরিচিত। ইহাদের ফলের ছূর্গন্ধে 

কেহই কাছে ঘেঁসিতে চায় না। সুতরাং সকলেই ইহার -বংশ লোপ করিতে সচেষ্ট। 
কিন্ত আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, তাহারা যেন মানুষের দৃষ্টি এডাইয়া ধীরে ধীরে বংশ 

বিস্তার করিয়। চলিয়াছে। বর্ষ কালে ইহাদের ফল পাকে । ফল জলে পড়িয়া শোতে 

ভাসিয়া বহু দূরে নীত হয় এবং জল কসিয়া গেলে সেখানে বীজ হইতে চারাগাছ উৎপন্ন 
হয়। 

হিজল নাঁমে এক প্রকার বৃক্ষও বুনো গাঁছের মত উপায় অরলম্বন করিয়া বংশ 
বিস্তার করে । জলের ধারেই ইহাদের বেশী দেখ! যায়। বর্ধাকালে ইহাদের ফল ধরে 

এবং জল নামিয়া যাওয়ার পূর্বেই ইহ পাকিয়া জলের উপর পড়ে এবং ভাঁসিতে ভাসিতে 
মেক দূরে চলিয়া যায়। জল নামিয়া গেলে ভিজ মাটিতে গাছ জন্মায় । 

নারিকেল ফলও হয়তো! সুদূর অতীতে এক সময়ে জলক্রোতের সাহযোই বংশবিস্তার 

করিত। নাঁনাকারণেই ইহ পরিষ্কার বুঝ! যাঁয়। এক সময়ে হয়তো ইহারা সমুদ্রের 
উপকূলে নোনা জাঁয়শায়ই জন্মিত। শুষ্ক নারিকেল সমুদ্রের জলে ভাসিয়। সুবিধামত স্থানে 

চারাগাছ উৎপাদন করিয়। বংশবিস্তার করিত । 

কোন কোন গাছ বংশবিস্তারের জন্য তাহাদের মূল কাণ্ড হইতে লতার মত এক- 
প্রকার প্রবণী বাহির করিয়া দেয়। বংশবিস্তারের জন্য ইহারা বীজের উপর নি্র করে 

ন।। কচুরি পানা, কচুগাছ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ । 
আমাদের দেশে ধানের মত একপ্রকার ঘাস জন্মে। এই ঘাসের বীজে শীস হয় 

না। স্মতরা" বীজ হইতে ইহাদের বংশবিস্তারের সম্ভাবনা নাই। এই গাছের গোড়া 
হইতে লঙ্গা লম্বা অসংখ্য ডাটা বাহির হয়। এই ডখটাঁর গঁট হইতে ছোট ছোট 
ঢারাগাছ শিগগত হয়। ইহারা বড় হইলে তাহাদের ভারে ভশটাগুলি মাটিতে ন্রইয়া 
পাড় । এইভাবে তাহারা সর্বত্র ছড়াইয়। পড়ে । 

পাথরকুচি গাছের বংশবিস্তার প্রণালী আরও অদ্ভুত। ইহাদের পাতার ধারে 
ছোট ছোট খাজকাটা আছে। পাতা মাটিতে পড়িয়া রোদ-জল পাইলেই প্রত্যেক খাঁজ 
হইতে চারাগাছ উৎপন্ন হয়। পাতাগুলি গাছ হইতে পড়িয়া বাতাদের সাহাযো দরে 
দূরে নীত হইয়া বংশবিস্তার করিতে পারে । 

বনেজঙ্গলে একপ্রকার দূরাঘাস দেখা যায়। একটি লহ্ব। ডখটার মাথায় ক্রুশ 
চিহ্নের মত তাহার চারিটি বাহুতে বীজ ধরে। বীজগুলি পরিপক্ক হইলে একপ্রকার 
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সুক্ষ শু'য়ার সাহায্যে মানুষের কাঁপড়ে আটকাইয়া! বংশবিস্তার করে। চোরকাটার 

বীজগুলি একইভাবে মানুষের কাপড়ে আটকাইয়। বংশবিস্তার করিবার উপায় অবলম্বন 

করিয়াছে । ঘাঁঘড়া, তেতুলে প্রভৃতি গাছের ফলও এইভাবে বংশবিস্তার করিয়া থাকে । 
সিযুল, আকন্দ ও অন্যান্য অনেক গাছ বংশবিস্তার করে বায়ুর সাহায্যে । বীজের 

গাঁয়ে পালক. বা পদ্ণার মত পদার্থের সাহায্যে তাহারা বাতাসে উড়িয়া! দূরদূরান্তরে 
চলিয়া যায়। পশুপক্ষীর সহায়তা য়ও গাছ তাঁহার বংশ বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে। 

এখানে মাত্র অল্প কয়েকটি গাঁছের বংশবিস্তারের কৌশলের কথা বলা হইল। 
ইহা ছাড়া পৃথিবীতে "এমন অনেক গাছ আজে, যাহাদের বংশবিস্তার প্রণালী আরও 
কৌতুহলোদ্দীপক | 

শ্রীরাণী ভট্টাচার্য ( প্রথম বাধিক শ্রেণী ) 

কাগজ তৈরীর নতুন উপকরণ 
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জানা গিয়েছে যে, বিহারের ডালমিয়ানগরে ষে একটি কাগজের কল স্থাপন করা 

হচ্ছে সেখানে ইক্ষুর পরিত্যক্তাংশ থেকে সুন্দর সাদ কাগজ তৈরীর পরিকল্পা করা 
হয়েছে। বৃটেনের একটি ফার্ম ডালমিয়ানগরের এই কারখানার জন্যে সমগ্র প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে-_তার! ইতিমধ্যে ফ্রান্স্, হল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকায় অনুরূপ 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে । কাঁচাঁমাল হিসেবে সেখানে ইচক্ষুর বদলে খড় ব্যবহৃত হচ্ছে। 
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তৈরী কাগজকে যন্ত্র সাহায্যে শু করা হচ্ছে 

উনিশ শতকের মধ্যভাঁগে কীগজের চাহিদা এতদূর বেড়ে যাঁয় যে, ক্রমশ কাঁগজ 

তৈরীর উপ্ণকরণের অভাব ঘটতে থাকে । সেজন্যে রসায়নবিজ্ঞানীর! বৃক্ষাদির শাস বা 

কোমল অংশ থেকে কাগজ ভৈরীর উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। কিন্তু দেখা যায় 

যে, উপযুক্ত কোমল কাঠ প্রধানত; স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া এবং উত্তর আমেরিকাতেই পাওয়! 
সম্ভব এবং তা-ও পরিমিত পরিমাণে । তাই খড় এবং ইচ্ষুর পরিত্যক্তাংশ থেকে কাগজ 
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তৈরীর নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ভবিষ্যতে কাঁগজ তৈরীর উপকরণের আর অভাব 

হবে বলে আশংকা হয় না। 

খড় ব্যবহারের একটা সুবিধা এই যে, এগুলো সর্বত্র পাওয়া যায় এবং খুব সস্তাও 

বটে। অনুমান করা হয় ষে, বুটেনে প্রতি বছর দশ লক্ষ টন খড় অপচয় হয়। আজ 

তা দিয়ে সেখানে প্রায় ৫,,০১৮০০ টন কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে । 

ছবিতে খড়কে কিভাবে ছুই পায়ে কস্টিক সৌডা এবং ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে 
কাগজ তৈরীর উপযোগী মণ্ডে পরিণত কর! হয় তার আংশিক পরিচয় পাঁওয়া ষাবে। 
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বিবিধ 
ম্যালেরিয়'র বিরুদ্ধে অভিযান 

তিন বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভূমধ্য 

সাগরে অবস্থিত বৃটিশ উপনিবেশ সাইপ্রান হীপকে 
ম্যালেরিয়া রোগের কবল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত 

করা সম্ভব হয়েছে। 

এই অভিধানকে কার্ধকরী করবার জঙ্ে 
রোগবাহী মশককুলের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক 

ব্যবস্থা অবলম্ধন করা হয়েছে । প্রথমতঃ যাঁতে 

রোগবীজাণুবাহী নতুন মশকের আমদানী না হয় 
সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ 

মশকের বংশবিস্তাবের প্রধান কেন্দ্র জলাভূমি গুলোকে 

কীটবিধ্বংসী ডি-ডি-টি মিশ্রিত তৈল ছড়িয়ে 

দেওয়! হয়। এঘ্বারা ডিমগুলো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে 
যাঁয়। আবাসগৃহ ও পশুশালার দেয়ালে স্বল্প 

ব্যয়ে একপ্রকার তরল ডি-ডি-টি লেপন কর! 

যায়; এগুলো শুকিয়ে গেলেও অতি স্ুক্ম্ ডি- 

ডি-টি চুর্ণের একটি আস্তরণ থেকে যায়। মাত্র 

ছু-তিনবার প্রলেপ দিলেই বছরের মধ্যে আট মান 
এর্ মশক বিধ্বংসী শক্তি বলাম থাকতে পারে। রক্ত- 

লোভাতুর স্ত্রীমশক দিনের পর দিন এই মরণ 
ফাদে পা দিয়ে নিমূ'ল হয়ে যাচ্ছে। সাইপ্রাসে 

অনুষ্ঠিত এই উপায় অবলম্বনে বৃটিশ গায়েনার 

সমুক্রোকৃলের এবং দক্ষিণ আমিরিকার উষ্ণ অঞ্চলে 
যথেষ্ট স্থৃফল পাওয়া গেছে । 

সিংহল ঘীপে ম্যালেরিয়! প্রবল মহামারীরূপে 

দেখ! দিত। সিংহল গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ 

উক্ত উপায় অবলগ্থন করাম্ন এই দ্বীপে ম্যালে- 

বিয়ার প্রকোপ ক্রমশঃ হাস পাচ্ছে। মধ্য আফ্রিকা, 
মালয় এবং আসামের ভেক্টর নামে এক জাতীয় 

ম্যালেরিয়া-বাহক মশকের উপর বৃটিশ বিজ্ঞানীরা 

উক্ত পদ্ধতিক্রমে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। 

উল্লিখিত উপায়ে মশকসংখ্যার হাস করা 

সম্ভব হয় এবং তার ফলে রোগ আক্রমণ ও 

বিস্তারের আশঙ্কাও লোপ পায়। যেকোন দেশ 

থেকে ম্যালেরিয়া রোগ সম্পূর্ণভাবে দূর করা 

আর অসম্ভব নয়। মশককূল বিধ্বস্ত করার পক্ষে 

শক্তিশীলী ভি-ডি-টি এবং সেবনেধ জন্তে কার্ধ- 

করী বিজ্ঞান সম্মত ওষুপ প্যালুড়িন বর্তমানে 
সহজ লভ্য হয়েছে। 

পঙপালের আক্রমণে বিমান ব্যবহার 

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ, মাক্কিন 

যুক্তরাষ্ট্রে বিমানের সাহায্যে পতঙ্গের সঙ্গে সংগ্রামে 

যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করা গেছে এবং মাকিণ 

কৃষিবিভাগের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পতঙ্গ 
অধ্যুষিত স্থানে ও কৃষিক্ষেত্রসমূহে বিমানবহর 

থেকে শক্তিশালী কীটস্ব ওষুধ ছড়িয়ে সহজেই 
পঙ্গপালের উপদ্রব বন্ধ কর] যেতে পারে। 

পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র ১৫টি পতঙ্গ 

এক বর্গ গজ পরিমিত স্থানের দুই তৃতীয়াংশ ঘাঁস- 

পাতা খেয়ে শেষ করতে পারে। ১৯৪৯ সালে 

মাকিণ যুক্তবাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বর্গ 

গজ জমিতে ২০০০ পতঙ্গ দেখা দেয় এবং 

মাকিণ কৃষিবিভাগের লোকজন ৪*খানা বিমানে 
বিষাক্ত কীটস্ন ওষুধ মিশ্রিত ভূষি বোঝাই করে 

পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ক্লৌর- 

ডেন ও টোকসাফিন নামক বিষাক্ত কীটস্স 

ওষুধ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পঙ্গপাল উপ- 

ক্রুত অঞ্চলে ওই ওযুধ মিশ্রিত ভূষি যঙ্রের 

সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়; একথানা বড় বিমানে 

সাড়ে সাত মিনিটে ১৮০ একর পরিমিত জমিতে 

বিষাক্ত ভূষি ছড়ানো যায়। এইভাবে ছু-সপ্তাহের 

মধ্যে ২৭ লক্ষ একরেরও অধিক জমিতে তৃষি 

ছড়ানো হয়ঃ ফলে কোটি কোটি পতঙ্গ ধ্বংস 

প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে আর কোনও দিন পঙ্গপালের 

বার! ব্যাপক শঙ্কহানি ঘটতে পারবে না বলে 

কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের দৃঢ় বিশ্বাস । 



১৯৬ 

ভারতের ইস্পাত, সিমেন্ট ও করলার 
উ্পাঙ্গন বৃদ্ধি 

নয়। দিলীর ৪51 ফেব্রুয়ারির সংবাদে প্রকাশ, 

১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের চেষ্টা ও 

সাহায্যের ফলে শিল্পোৎ্পাদনের মান উন্গয়ন 

হয়েছে। প্রকাশিত সরকারী তথ্যে দেখা ধায়, 

ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৫৮ ও সিমেণ্ট 

উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বৃ 

পেয়েছে । ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা ওই বছরে 

কয়লা ১* লক্ষ টনেরও বেশী উত্তোলিত হয়েছে। 

অন্তান্ত কয়েকটি প্রধান শিল্পেও ওই সালে 

পুববর্তা বছরের চেয়ে উত্পাদন বেশী হয়েছে। 

তন্মধ্যে ৩,৪৮৬ টন আযালুমিনিয়াম, ৬৯,৫৪৭ অশ্ব- 
শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মোটর, ১১০৩,১৩৩ কে, 

ভি. এ ট্রান্সফমণীর, ১৯৩৫,৬৫০০০ ইলেকটি,ক 
বালব, ৭৯,২৯০ বাইপাইকেল, কিঞ্চিদধিক ৩০ লক্ষ 

ফুট জলের পাইপ, ২১,১০১০০১০*০ টন রিফ্রেক্টুরি, 

৮৯১০০০০০ টন সালফেট আাসিড, ১১০৪১০০ 
টন কাগজ। 

উক্ত সালে ৩৯১ কোটি ৮* লক্ষ গজ বস্ত্র এবং 
১৩৫ কোটি ৬* লক্ষ গজ সুতা উত্পাদিত হয়েছে। 

আগের বছর ওই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩৩ কোটি ৮০ 

লক্ষ গজ ও ১৪৪ কোটি ৫€* লক্ষ গজ ছিল। 

লবণ, বাইক্রোমেট, সোড। আযাশ, সাবান, 

প্লাইউড, সেট্টিফুগ্যাল পাম্প, বৈছ্যতিক পাখা, 

যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কতিপগ্ন শিল্পের উৎপাদন 

প্রতিকুল আব্হাওয়(র দরুণ বিগত বৎসর অপেক্ষা 

ওই সনে কম হয়েছে। পাকিস্তান থেকে কাঁচা 

মাল না পাওয়ায় আযান্টিমনি উৎপাদন প্রায় বন্ধ 

হয়ে যায়। বর্তমানে অন্ত জাক্গা থেকে খনিজ 
ধাতু সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে । 

১৯৪৯ সালে শিল্পাৎপাদনের তথ্য প্রকাশে 
সস্তোধজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, দেশের অর্থ- 
নৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে আবশ্যকীয় শিল্পগুলোর 
সাহাষ্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত গব্ণমেণ্টের 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ অপরিহার্ধ। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় ব্য, ২য় সংখ্য। 

পৃথিবীর লর্বপ্রথম মহাশক্তিশালী 
হাইড্রোজেন বোম! 

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ, মাকিণ 
আণবিক বিশেষজ্ঞগণ আগামী ১৯৫১ সালে কিন্বা 

তার পূর্বেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাশিশালী 
হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম 

হবেন বলে আশা করছেন। এনিওয়েটকের ন্যায় 

প্রশাস্ত মহাসাগরের দূরতম কোন এক দ্বীপে এই 
নবাবিকিত বোমার কাধকারিত। পরীক্ষা করা 

হবে বলে অনুমান কর! যাঁয়। এনিওয়েটকে 

ইতিপুবে তিন্বার নতুন আণবিক বোমা নিয়ে 
পরীক্ষা করা হয়েছে। 

অগ্রিয়ান বিজ্ঞানী ডাঃ ভানস থায়ারিং এক 

বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, যদিও হাইড্রোজেন বোমার 

ংসকারী শক্তি আণবিক বোমার চেয়ে ২ৎ 

হাজার গুণ বেশী, কিন্তু ইহার ফল তেমন দীর্ঘস্থায়ী 

হবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ থায়াৰিং 

জাপানে আণবিক বোমা বধিত হবার এক বৎসর 

পরেই হাইড্রোজেন-লিখিয়াম বোম। উত্পাদনের 

মূল তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, হাইড্রো- 

জেন বোমা এবং প্লুটোনিয়াম বোমার মধ্যে আকাশ 

পাতাল পাথক্য বিদ্যমান । প্রুটোনিয়াম বোমার 

আণবিক পদার্থ কম থাকলে উহা আদৌ বিস্ফোবিত 
হবে না, আবার আণবিক পদার্থ বেশী থাকলে 

নিদিষ্ট সংয়ের পূর্বেই উহার বিস্ফোরণ ঘটবে। 

প্রুটোনিয়াম বোম! নির্মাণ কর| সহজসাধা নয়_-কারণ 

সমগ্র পৃথিবীতে খুব সম্ভব এক টনের বেশী প্লুটো 

নিয়াম মজুত নেই। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা যে 
কোন আকারে তৈরী করা যেতে পারে; কারণ 

পৃথিবীতে অফুরন্ত হাইড্রোজেন রয়েছে । যদি 
একই পরিমাণের ইউরেনিয়াম ও হাইড্রোজেন- 

পিথিয়াম বিস্ফোরিত করা হয়, তবে হাইড্রোজেন 
বোমায় ছিগুণতর কাঁজ পাওয়া যাবে। 

তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে আরও বলেন, দশ টন ওজনের 

একটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হলে 
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হিরোসিমার চেয়ে ২০ হাজার গুণ বেশী ধবংসকাণ্ডের 

স্থষ্টি হবে এবং সম্ভবতঃ চারদিকের একশ মাইলের 

মধ্যে কোন জন-প্রাণী ৪ তরুলতা। রক্ষা পাবে না। 

কিন্তু, এ ধরনের একটি বৃহৎ বোম! ঘটনাস্থলে নিয়ে 

যাওয়। সম্ভব কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ 

করেন। কারণ বিল্ফোরণের পূর্বেই বহুলাংশে 
হাইড্রোজেন নষ্ট হয়ে যাবে । এ ধরনের বিস্ফোরণে 

বামুমগুলে অগ্রিকাণ্ডের স্থট্টি হবে বলে তিনি মনে 

করেন না। হিরোসিমাযর় আণবিক বোম] ষে 

প্রচুর পরিমাণে তেজক্রিয় পদার্থের হুষ্টি করেছিল, 
হাইড্রোঙ্জেন বোমা কোনক্রমেই তা করতে সক্ষম 

হবে না। 

পরমাণুশক্জি গবেষণা 
মাঞ্কিণবার্তার এক খবরে জানা গেছে, 

বর্তমানে ইডাহোর অন্তর্গত আর্ক সহরে বিভিন্ন 

পদার্থের অস্তনিহিত পরমাণুশক্তি নির্ণয়ের উপযোগী 

একটি নতুন গবেষণাগার নিমণাণের কথা চলছে। 

মাকিণ পরমাণুশক্তি কমিশনের কয়েকজন মুখপাত্র 

সম্প্রতি বলেছেন যে, পরমাণুশক্তির শাস্তিকালীন 

ব্যবহাবের দ্বার মানব-কল্যাণের যে পরিকল্পন। 

গৃহীত হয়েছে তাকে সার্থক করে তোলার জন্যেই 
এই নতুন পরীক্ষাগাঝটির বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত 

হয়েছে। 

গত নভেম্বর মাসে মাকিণ পরমাণুশক্তি 

কমিশন একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। 
তদন্নাবে এই পরিকল্পিত বিজ্ঞানাগারে পরমাণু- 

শক্তিযুক্ত পদার্থ ও বিদ্যুৎ্শক্তি উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা হবে। জাহাক্জ এবং বিমান চালনায় 

এই শক্তি - প্রয়োগ করা হবে বলে প্রকাশ। 

উত্ত কমিশন ইডাহোতে ছুটি বিআ্যাক্ট গবেষণাগার 

নিমর্গণ করবেন। বিআ্যাক্টর যন্ত্রের সাহাষ্যে 

বিরাট পরমাণুশক্তিকে ইচ্ছান্সারে নিয়ন্ত্রিত করা 
যায়। প্রস্তাবিত পরীক্ষাকেন্দ্রে নিউট্রন-সংঘাতের 

দ্বারা পরমাণুশক্তিযুক্ত পদার্থ নিণয় করা সম্ভব 

হবে। ইডাহোতে আর একটি বিজ্ঞানাগার 

বিবিধ ১২৭ 

নিমিত হচ্ছে। এখানে কিম উপায়ে এই শক্তি 
স্থট্টি করার ব্যবস্থ। অবলদ্থিত হবে। উক্ত কমিশনের 

জনৈক কমচারী বলেছেন যে, এইভাবে সম্ভবতঃ 

পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার্য ইউরেনিয়ামের 

কার্ধকারিত ১৪০ গুণ পর্যস্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। 
কাজেই এর ফলে পরমাণুশক্তির উৎপাদন বহুগুণে 

বৃদ্ধি পাবে এবং মানষের অশেষ উপকার সাধিত 

হবে। 

আইনষ্টাইনের নতুম মতবাদ 
অধ্যাপক আইনষ্টাইন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে যে 

নতুন মতবাদ গ্রচার করেছেন তাতে মাধ্যাকর্ষণ 

ও তড়িৎ চুম্বকত্বের মধ্যে সামপরস্য স্থাপন করা 
হয়েছে । 

বিজ্ঞানীরা এপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 

যদি সামঞ্রন্য বিধান সত্য হয় তাহলে “বিশেষ 

আপেক্ষিকতত্ব' ও “সাধারণ আপেক্ষিকতত্ব সম্পর্কে 

তিনি যে ছুটি মতবাদ প্রচার করেন বর্তমান 

মতবাদ তার চেয়ে আরও বিম্ময়জনক । 

বিশেষ আপেক্ষিকতত্বে বলা হয়েছে যে, বস্ত ও 

শক্তি এক। ইহাই বর্তমানের আপবিক বোম! 
ও আণবিক শক্তির মূল ভিত্তি। সাধারণ 
আপেক্সিকতত্ব নিউটনের মতবাদ অপক্ষ। 

ভালভাবে মাপ্যাকর্ষণের ব্যাখা। করে এবং মাধ্যাকর্ষণ 

সম্পর্কে ভিন্ন ধারণার হ্ষ্টি করে। 

জড় ও শক্তির সমবায়েই জীবনের বিকাশ। 
বিজ্ঞানীদের ধারণ। যে, মাধ্যাকর্ণ ও ভড়িৎ 

চৌ্বকের একত্ব প্রমাণের দ্বারা এই জড় ও শক্তির 
মধ্যে যে বহস্তময় যোগাযোগ রয়েছে তার স্বরূপ 

উদঘাটিত হতে পারে। 

যন্ত্র সাহায্যে ব্যাপক জমি চাষ সম্পর্কে 
ডাঃ রাজেক্প্রসাদ্দের অভিমত 

গত লা! জানুয়ারি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল 
ভারত কৃষি অর্থনীতি সম্মেলনের দশম অধিবেশনে 

সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে 

এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান 
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পরিস্থিতিতে যেদ্িক দিছ্েই হোক ভারতে 

ব্যাপকভাবে যন্ত্রের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা করা 

অসম্ভব; কারণ এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে কৃষি জমি- 

গুলোর যেরূপ আকার দাড়াবে ও যতলোক বেকার 

হয়ে পড়বে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি, 
রালায়নিক সার ও সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ব্যাপক- 

ভাবে চাষের উদ্দে্টে ্ষুত্র ক্ষুদ্র জমির অস্তিত্ব লোপ 

করে ওই গুলোকে যুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাক্ধ। 

কোনও জমির মালিক একটি ক্ষুত্র জমি ভালভাবে 

চাঁষ করে প্রতি একবে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন 

করে, এরূপ ব্যাপকভাবে চাষের দ্বারা যে তার চেয়ে 

অধিক ফসল উৎপন্ন হবে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হয়নি । তিনি বলেন যে, পল্লী অঞ্চলের চাষীগণকে 

উন্নত ধরণের বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে উন্নত 

ধরনের চাষ-আবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ 

দিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করা 

হলে ব্যাপক আকারে চাষের দ্বারা যে পরিমাণ 

ফসল উৎপন্ন হঘে তার চেয়ে অধিক ফসল উৎপন্ন 

হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাস্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 

সন্বদ্ধে তিনি বলেন ষে, এই ব্যবস্থা অবলম্িত হলে 
বর্তমানে চাষের কাজে যত লোক নিধুক্ত আছে, 
তার মাত্র এক চতুর্থাংশ লোককে কাজে নিয়োগ 
কর! সম্ভব হবে, ফলে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। 
দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি-শিল্পের পক্ষে ধে গভীরভাবে 
ভূমি কর্ষণের উপযোগী যন্ত্র ও ব্যাপকভাবে 
রাসায়নিক সার ব্যবহার আবশ্যক, সকল বৈজ্ঞানিক 
তা স্বীকার করেন না। তিনি আরও বলেন যে, 
কৃষি জমিগুলে। থেকে বা গ্রহণ করা হয়, স্বাভীবিক- 
ভাবেই তা পূরণ হয়ে থাকে । এই ব্যবস্থার ওপরেই 
এদেশের কৃষি-অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। কিন্ত 
আধুনিক দেশগুলে। সম্পর্কে একথা বলা যায় না। 
কারণ গত এক-শ' বছর বা তার কিছু বেশী সময়ের 

মধ্যে ওই সকল দেশে চাষ আবাদ স্থুরু হয়েছে 
বারের 2 পিপি 

দ্রষ্টব্য _ গত জানুয়!রি সংখ্যায় প্রকাশিত ভারতী 

বিজ্ঞান কংগ্রেস সংক্রান্ত ব্লকগুলো। “সায়েন্স আগ ক(লচারের" 

মৌজগ্কে প্রাণ্ত। স. 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

এবং ভবিষ্যতে ওই সকল দেশে কৃষির অবস্থা কিব্নপ 

দাড়াবে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করলেই তা 

জানা! যাবে। স্বতরাং বর্তঞ্জানে যান্ত্রিক ব্যবস্থা 

প্রচলনের জন্যে তাড়াহুড়া না! করাই মঙ্গলজনক | 

বিশেষতঃ গভণমেণ্ট এরূপ পরিকল্পনায় বনু অর্থ ব্যয় 

করেও এ পর্যন্ত সাফলা লাভ করতে পারেনি। 

গভণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমবায়ের 

অভাবও এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। 

ভারতের গবাদি পশুর উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক 

পরিকল্পন৷ 
নয়াদিলীর এক নংবাদ প্রকাশ, কেন্দ্রীয় 

সরকার কতৃক গবাদি পশুর উন্নয়ন সম্পর্কে এক 

বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে । ভারতের 

গবাদি পঞ্খ, জাতীয় সম্পদবিশেষ। এই সম্পদ 

থেকে বছরে প্রা ১২০০ কোটি টাকার মত 

আয় হয়। দেশবিভাগের পর ভারতে প্রায় 

১৩ কোটি ৬ লক্ষ গবার্দি পশ্ড ও ৪ কোটি 

মহিষ আছে বলে ধরা হয়েছে । পুথিবীর অন্াশ্য 

যে কোন দেশের তুলনায় ভারতের গবাদি পশুর 

সংখ্যা অধিক। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও জাতির 

স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে ইহাদের অঙ্গঙ্গি সম্বপ্ধ। 
কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের পশু প্রঙনন বিভাগ, 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ ও ভারতীয় পণ্ড 
চিকিৎসা গবে্ষণ। প্রতিষ্ঠান গাভী ও ষণ্ডের 
উত্কর্তা বিধানের জন্তে চেষ্টিত হয়েছেন 

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োক্ত পরিকল্পন। 
গৃহীত হয়েছে ; ষথা-€(১) ভারতে স্থপরিচিত 
উৎকৃষ্ট জাতের গো-মাতার দুপ্ধধান ক্ষমতা বৃদ্ধি 
ও যণ্ড এবং বলদের কমক্ষমতা বুদ্ধি; (২) 
মিশ্র শ্রেণীর গবাদি পশুর উন্নতি বিধান) 
(৩) উন্নততর পুষ্টির ব্যবস্থা; (৯) রোগ 
নিবারণ; (৫) অন্থপকারী পশ্ুগুলোর স্বত্্ 
করা ;( ৬) পণ্ড চিকিৎনা সম্পকাত জানের প্রসার। 

জঞম সংশোধন :₹- গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'পান খাওয়। 
কি ভাল?' শীর্ষক প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠায় গ্রাম ও তোলার স্থান 

ওলট-পালট হয়েছে। এক্সপ হবে--৯ জেলা» ১১'৬৪ গ্র্যাম 
১ গ্রাম. :*** মিলিগ্রাম 

লেখক 



দ্রাম ( বিদ্াদ 
্ীয় বর্ষ 
এরা. ৯৯৭ ০০০ চা তা 

ল পিপিপি 

পরমাণু জগৎ 

শ্রীমনুজেন্দর চৌধুরী 

যাহারা দোষ দেন যে বিজ্ঞানের তথ্যকে 

জানিলেই কৌতৃহলের নিবৃত্তি হয় তাহারা তুল 
বোঝেন। তাই যদি হইত তবে প্রাচীন ভারতীয় 
ও গ্রীক দার্শনিকেরা যেদ্দিন প্রথম বলিয়াছিলেন যে, 

বিশ্বত্দ্ধাওড কণার দ্বার! হ্থষ্। সেই দিনই 
মে কথার শেষ হইয়া যাইত। কখনও কণা, 
কখনও তরঙ্গ, কখনও বা কণ! ও তরঙ্গের অতীত 

অনিদেশ্ঠ অবাস্তব উভয় অস্তিত্বের আভাস মানুষকে 

বিস্ময়ে চঞ্চল করিয়া দিত না। আমর। যুগে যুগে 

বিজ্ঞানীর কে কখনও 'পাইয়াছি (0:61 ) 

কখনও পাই নাই? (015০0:0105 0000101৩- 

অজ্ঞেয়বাদ-হাইসেনবার্গ) বলিয়া ধবার 
উচ্ছ্বাসের স্থর শুনিতে পাইতাম না। 

যাহা হউক, সেই স্থপ্রাচীন অস্পষ্ট কণাবাদ 

এলোমেলো বহু বিক্ষিপ্ত ধারণার মধ্য দিয়া শেষে 
১৮০৮ খুষ্টাবে জন ভাললটনের জগৎ পারমাণবিক--- 

এই তথ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দেখা দ্িল। তিনি 

বলিলেন, বস্ত-জগৎ পরমাণু (86072) দ্বারা গঠিত, 
তাহাকে ধ্ডিত 'কর। যায় না, তাহার ধ্বংস নাই, 

তাহাই চরম। যেন সেইখানেই বস্তর আয়তনের 

শেষ সীমাস্পক্ষুদ্রত্বের দিকে । তিনি আরও বলিলেন, 

এই পরমাণু 9102019 অথব| 00220220, অর্থাৎ 

মৌলিক পদার্থের পরমাণু মৌলিক এবং যৌগক 

পদার্থের পরমাণু যৌগিক। যেমন বহু তকুশ্রেণী 
পাশাপাশি দীড়াইয়। দিগন্তের অবিচ্ছিন্ন এবং 
স্থল অরণ্যের স্ঙি করে, যেমন বছ প্রাসাদময়ী 

নগরী বিমান আরোহীর চক্ষে নিশ্ছিদ্র বলিয়। 

মনে হয় তেমনই ইহাদের ঘন সন্নিবেশ এবং বিপুল 

অগণিত সমগ্টিই দৃশ্ঠবস্তরপে দেখা দেয়। এই 
সব পরমাণু তাহাদের বিচ্ছিম্নতার দ্বারা, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যবর্তী অবকাশের দ্বারা গ্বতন্ত্। 

ইহারা অনৃষ্ঠ এবং অনুবীক্ষণ যস্ত্রের সাহাধ্যেও 

মানুষের অক্ষম দৃষ্টিবস্ত্রের আয়ত্তাধীনে আনিবার চেষ্টা 
বাতৃলতা মাত্র । 

শুনিতে আশ্চর্য শোনাইলেও এই গবই 

ডালটনের অন্থমান। ডালটনের এই অন্থ্মানের 

সবচেয়ে বড় আশ্রয় বোধ হয় মানুষের চিন্তার সেই 
মহজ প্রবগতার মধ্যে যেখানে সে বৈচিত্র্যের মধ্যে 
এঁক্যকে অতি সহজে স্বীকার করে। তাহা ছাড়া 

১৮০৮ থৃষ্টাষের এই তথ্যের আগেই কতকগুলি 



১৩৪ 

নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়া গিগাছিল। যথা £-- 
লেভয়সিয়রের (১৭৮৯ খৃঃ) প্বস্তর সংরক্ষণ নীতি” 

বা [9৬06 60192126101 ০0 00955 3 

প্রাউস্টের (১৭৯৯ খৃঃ) “যৌগিক পদার্থের 

উপাদানের নিরিষ্টতা নীতি” বা [৪ ০ 

0028502176 00000:000 ; ডালটনের (১৮০৩) 

*গুণনীয়ক অন্গপাঁত নীতি” বা ]8ফ/ ০06 030161015 

[01020161010 % এবং রিক্টাবের (১৭৯২) 

"বিপ্রতীপ অনুপাত নীতি” [৪৬ ০£ 12010109081 

0:000:0101) | দেখ! গেল ডালটনের পরমাথুবাদের 

মধ্যেই এই সব তথ্যহীন প্রমাণ পরীক্ষিত নীতি 

নঘুহের ভিত্তি নিহিত এবং এই চাবরিটি নীতিকেই 
ডালটনের তথ্যের অঙ্গসিদ্ধাস্তর্ূপে যুক্তিদ্বার! 

প্রমাণ করা বায়। সুতরাং ডালটনের পরমাণুবাঁদ 

অনুমান (050906513) থেকে তথ্যের মধাদ। পাইল। 
এই সমন্ম বার্জেলিয়াস বলিম়াছিলেন--সমান 

আয়তনেয় যে কোন বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর সংখ্যা 

সমান। এই তথ্যের সত্যতা স্বীকার করিতে গেলে 
ডালটনের পরমাণুকে অখণ্ড ধরিয়] নেওয়া যায় ন! 

বলিয়া বার্জেলিয়াসের সেই মতকে স্থান দেওয়া 
হইল ন!। আযভোগ্যাড়ে। বার্জেলিয়ান ও ডালটনের 

নীতির সামওস্য সাধন করিলেন এবং বার্জেলিয়াসের 

পরমাণুর স্থলে নৃত্বন ধারণার যোজনা করিলেন। 

বস্তর যে ধর্ম আমাদের কাছে প্রকাশ, তাহার মতে-_ 

বস্তর অণু 8০916০0916) তাহার ধারক পরমাণুতে 

সেই ধর্ম না-ও থাকিতে পারে। ছুই বা ততোধিক 
পরমাণুর দ্বার। অণু গঠিত। 

এই সবই ডাঁলটনের যুগের কথা। এইবার 
বিচার করা যাক, ডাঁলটন আমাদের কোথা হইতে 

কোথায় আনিলেন। তিনি গ্ররুতপক্ষে এই 

দৃশ্তমান, আকারের দ্বার স্থল, আমতনের দ্বার! 
বিচ্ছিন্ন জগৎ হইতে আমাদিগকে এক আকারহীন 

কুস্ পরমাণুময় জগতে পৌছাইয়া দিলেন। 

তাঁহার কথার মর্মার্থ এই :-_বূপের ছার] বিচিত্র এই 

বিশ্ব. ইহ. মৌলিক নহে? ইহার পিছনে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

ইক্ড্রিয়ের অতীত এক ধ্বংসহীন পারমাণবিক বিশ্বই 

সত্য। কিন্তু ডালটনের কাছে পরমাণু রহিয়া 

গেল বস্ত অনুসারে বিভিন্ন, বহু প্রকার। তাহারা 

পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র তাহাদের ওজনে, তাহাদ্দের জড় 

ধর্মীয় আচরণে । ডালটন বিস্তৃত জগৎকে অনেকট। 

সঙ্কুচিত করিলেন; কিন্তু তিনি পরমাধুর অসংখ্য 
বিভিন্নতাকে ছিন্ন করিতে পারিলেন ন]1। 

কেৌতৃহল নিবৃত্ত হইল না। প্রাউস্ট ১৮১৫ 

খুষ্টান্দে বু পরমাধুকে বিলোপ করার চেষ্টা 

করিলেন। বলিলেন এক হাইড্রোজেন পরমীণুই 
মৌলিক আর সমস্তই এক বা একাধিক মৌলিক 
পরমাণুর দ্বারা গঠিত। প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন মৌলিক 

পদার্থের পারমাণবিক অনুপাত নির্ণীত হইল। 

সে আর কিছু নয়__কোন পদার্থের পরমাণু 

হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর চেয়ে কতগ্রণ ভারী । 
যদি পরমাণুকে ভাঙ্গা না যায় এবং প্রাউন্টের কথা 

সত্য হয় তবে একথা ঠিক যে, নিধিষ্ট আদ্মতনের 
যে কোন পদার্থের ওজনকে সম আয়তনের 

হাইড্রোজেন গ্যাসের ওজন দিয়া ভাগ দিলে পূর্ণ 
খ্যা পাওয়া যাইবে। কিন্তু এইথানে প্রাউস্টের 

অন্থমান মিথ্য। হইয়া গেল। দেখা গেল, ক্লোরিনের 

পরমাণু ১টা হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ৩৫২ গুণ 
ভারী। আধখান। পরমাণু ভালটনের মতের 

বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রাউস্টের কথা কেউ গ্রহণ করিল 

না। অথচ আজ আমর জানি, মোটামু'ট প্রাউস্টের 

মৌলিক হাইড্রোজেন পরমাণুই (0:০০?) বিভিন্ন 

জটিল পরমাণুদ্েহের অস্িস্বরূপ | 

এই সময় বিজ্ঞান নানাদিকে তার চর পাঠাইয় 

দিল। পরমাণু সম্বন্ধে নানা তথ্য নান দিক 

হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। জৈব রসায়ন ও 

অজৈব রসায়ন বিশ্লেষণের দ্বারা মৌলিক 
পদার্থের সংখ্য। অসম্ভব ভ্রুত হ্রাস করিয়া আনিতে- 

ছিল। এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখা 

গেল, মুষ্টিমেয় ৯২টি মৌলিক উপাদানকে মাত্র 
স্থল করিয়া এক অজ্ঞাত রহম্যমঘ্ রাসায়নিক 
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বন্ধনের দ্বারাই এই অগণা বিচিত্র বস্ত-পু্ধের স্থটি 

-্যাহাদের মধ্যে রঙে, আচরণে, ধর্মে পরস্পর হইতে 
আপাততঃ সমুদ্রাচল ব্যবধান। অথচ সেই বৈসাদৃশ্ঠ 
দূর করিয়া! রসায়ন এই স্থির বিশ্বামে উপনীত 

হইল যে, এই বস্তজজগৎ কেলিভোক্কোপের মত 

যতই বৈচিত্রের ফুলঝুরি দেখাক না কেন, রসায়ন 
তাহার কাগজের চোঙটাকে খুলিয়াছে এবং 

ভিতর হইতে রঙীন কয়েকট। কাচের ছোট টুকরা 

ছাড়া আর কিছুই পায় নাই। এই বিশ্বাসে 

অভিযান আরও ব্যাপক, আরও তীব্র হইয়া! উঠিল। 

শুধু রসামনই নয় পদার্থবি্ভার রশ্মিবিশ্লেষণ যন্ 
হইতেও নিঃসন্দেহে প্রমাণ সংগ্রহ হইল যে, শুধু 
আমাদের এই পৃথিবী নয়, এই বিপুল বিশ্বের অন্যান্য 
গ্রহ-উপগ্রহও আমাদের পৃথিবীর মত এবং স্র্য ও 

তারকারাজি এই ৯২টি উপাদানের অস্ততুক্তি 

কয়েকটির জঙ্স্ত বাক্বীয় পিগড ছাড়! আর 

কিছুই নয়। পৃথিবীর এই ৯২টি উপাদানের ৬১টি 
আমাদের সৌরদেহে পাওয়া গিয়াছে। 

এই অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল? কোটি 

কোটি যোজন দূরাত্তরবর্তী জলস্ত নক্ষত্র, নীহারিক| 
একটি ক্ষুত্র মানুষের যন্ত্রের কাছে সহমত কোটি 

পৃথিবীর আদ্বতন সদৃশ তাহার বিরাট দেহের গঠন 

উপাদানকে কি করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিল? কি 

করিয়। পুচ্ছময় আকাশবিহারী ধূমকেতু তাহার 

নামের সঙ্গে জড়িত সমস্ত ধৃমাচ্ছম কুসংস্কারকে 

হারাইম়া ফেলিল? বিশ্ববিশ্রত নিউটনে সে 

কাহিনীর আরম্ভ এবং জার্মীন বিজ্ঞানী কির্ফফ 

মেই গৌরবের অধিকারী । সকলেই জানেন ত্রিশির 
কাচের মধ্য দিয়া কুর্ধের আলে! পাঠাইয়া নিউটন 

দেখাইলেন সাত রঙের বর্ণালী । রুশ্মি বিঙ্কেষক 

যন্ত্রের যখন আরও উন্নতি হইল তখন দেখ! গেল 

বস্ত্র আলোক প্রবেশ-পথে ভিন্ন রডের আলোক 

ধরিলে বর্ণালীপটে ,এক একটা রং স্থুনিপিষ্ট স্থানে 

সরু রেখার আকারে দেখা দেয়। ফ্রনহফার এই 

যন্ত্র সাহায্যে রবি-রশ্মির এক বিস্তীর্ণ ব্ণালী 

পরমাণু জগ্গশ ১৩১ 

পাইলেন । নিউটনের বর্ণালীর মত ইহা অবিচ্ছিন্ন 

নয়। অসংখ্য কালে সমান্তরাল রেখার দ্বার বিচ্ছিন্ন 

বর্ণালী এক দুরূহ সমস্যা হইয়! দাড়াইল। কিন্ত 
বোঝা গেল, এই অন্ধকার রেখাগুলি লাল হইতে 

বেগুনি আলো! পধন্ত বিস্তৃত অবিচ্ছিন্নভাবে বিলীয়- 

মান অসংখ্য রঙের মধ্যে কতকগুলি অন্নুপস্থিত 

প্রতিবেশীর পদচিহ্ন । কিন্তু সুর্যরশ্মির এই হারাইয়া 
যাওয়া বংগুলি গেল কোথায়? যাহাই 'হউক, 

অন্যদিকে হাইডেজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম 

প্রভৃতি জালাইয়া তাহাদের আলো বিশ্লেষক বঙ্ছের 

আলোর প্রবেশ-পথে ধরিয়া আব এক রহপ্তয 

উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। দেখা গেল, বিভিন্ন 
উপাদানের আলোর ভিন্ন ভিন্ন রং-রেখা বর্ণালী - 

পটে ফ্রনহফারের অন্ধকার রেখার অনুবূপ স্থান 

দখল করিয়া বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে 

বিভিন্ন বস্ত জালাইয়! তাহাদের আলে! বিজ্টেষণ 

করিয়া পাওয়া গেল, ফ্রনহফারের বিভিন্ন অন্ধকার- 
রেখার অনুরূপ অসংখ্য আলো-বেখা। বোবা 

গেল, মানুষকে যেমন তাহার কণন্বর দ্বারা চেনা 

যায় তেমনি মৌলিক পদার্থকে চেনা যেতে পারে 

বর্ণালীপটে তাহার নিজস্ব রং-রেখার সুনির্দিষ্ট অবস্থান 

দেখিয়া । যেমন হাইড্রোজেন দেয় 11 3৮, ও 

ইত্যাদি রেখা । আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, তীব্র 

সাদা আলো কোন পদার্থের ক্ষীণ স্তরের ভিতর দিয়া 

পাঠাইয়া তারপর বিগ্লেষণ রূরিবে বর্ণালীতে 

সেই পদার্থের আলো-রেখার স্থান ফ্রনহফাবের 

অভিজ্ঞতার মতই স্থক্ম অন্ধকার রেখায় 

পরিণত হয়। অতএব যে বস্তু যে আলো 

বিকিরণ করে সে বস্ত নেই আলো শুধিয়া নেওয়ার 
ক্ষমত! রাখে । সাধার্ণ উদাহরণ দেই |. আমরা 
জানি বন্্ কালো, কারণ সে সব রূংকেই শুধিয়। 

নেয়। কালো বুডে কাজ করা একটা চিনামাটির 

পাত্র আগুনে খুব উত্তপ্ত করিয়া হঠাৎ অন্ধকারে 

নিলে, তাহার কালো! ছবিগুলি অনেক বেশী জলজল 

করে। এইবার ফ্রনহফার-বর্ণালী, কিকফ সহজে 
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ব্যাখা! করিলেন। তিনি বলিলেন, হ্ুর্যের অল্প 

উত্তপ্ত বহির্নগুল €০11:0200519112:2) বিভিন্ন 

মৌলিক পদার্থের গ্যাস দ্বারা নিমিত। সুতরাং 

তার অন্তরস্থ অতি উত্তঞ্ধ রশ্বি-মগুলে (01১০6০- 

5011016) অবস্থিত জলস্তভ উপাদান হইতে যে আলো 

বিচ্ছুরিত হয় তাহাকে অল্প উত্তপ্ত বহির্মগুলের অনুরূপ 
উপাদান শুধিয়া নেয়। তাই ফ্রনহকার বর্ণালীতে 

তাহারা অন্ুপস্থিত। তিনি আরও বলিলেন, যদি 

বহির্ম গুল না থাকে, অথবা আমর] যদি শুধু বহির্ গুল 

হইতে শ্ুর্ধরশ্মি বিশ্লেষণ করিতে পারি তবে 

স্রনহকারের অন্ধকার রেখা! বিলুপ্ত হইয়! যাইবে। 

ইহা ১৮৫৮ খুষ্টাব্ষের কথা । এই বিস্ময়কর 

ভবিস্যদ্ধাণী পরীক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞাণী ইয়ং 

ছুটিলেন গিবিদরী প্র হইয়া এমন এক জায়গায় 

যেখানে ১৮৭২ সালে অল্প সময়ের জন্া সর্ষের 

পূর্ণগ্রহণ দ্বেখা যাইবে বলিয়া জ্যোতিবিদেবা 

জান ও বিজ্ঞান | ওয় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 

ঘোঁধণা করিলেন। দেখা গেল, ঠিক সময়ে বিশ্লেষণ 
যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্বিত দূরবীনের অন্ধকার রেখাছারা 
বিচ্ছিন্ন বর্ণালী অকম্মাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জঙ্থ 

আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা 
করিয়া দ্রিল। তখন ফ্রনহকার রেখার অনুরূপ 

রংবরেখা কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের, সেই 
অনুসন্ধান চলিল এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর ৬১টি 

উপাদানের রং-রেখার সঙ্গে ফ্রনহফার-রেখার 

বর্ণালীপটে স্থানগত সাদৃশ্ঠ উদ্ভ।বিত হইয়া গেল। 
প্রমাণ হইল, শুধু পৃথিবী নয়, দূর জ্যোঁতিষফবিধৃত 
বিশ্বের মূল উপাদান মাত্র ৯২টি । অতএব ভালটনের 

বনু পরমাধু হাস হইয়া মাত্র ৯২তে আসিয়। 
দাড়াইল। কিন্তু কৌতুহল নিবৃত্ত হইবার নয়। 
জিজ্ঞান্থর পিপাসাকাতর চিত্তে সেই শাশ্বত প্রশ্ন 

কণ্টকবিদ্ধ রক্তকমলের মত উদ্ভিম্ন হইয়া রহিল 

--"ততঃ কিম্”--পন ইতি” 

“বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পাবেন, কিন্তু গ্রীক ফারসী আরবী পোতুগিজ ইংবেজীও 
আমাদের ভাষাকে স্তন্তদানে পুষ্ট করেছে । যদি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন করে, 

আরও বিদেশী শব আমরা! গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। 
অপ্রয়োজনে আহার করলে অীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি--“ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই 

ফ্রেটফুল হয়েছে” তবে ভাষাঁজননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি--“মোটরের ম্যাগ নেটোটা বেশ 

ফিনকি দিচ্ছে, তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাঁজননী নিশ্চিন্ত হবেন । 

ইউরোপ ও আমেরিকায় যে [00505800179] 90161650 0196170196016 সর্বসম্মতিক্রমে 

গৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমগ্ুলী অনায়াসে জ্ঞানের আদানগ্রদান করতে পারছেন । 

এই পরিভাষা একেবারে বর্জন করলে আমাদের “অহ্মুখতা”ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, 
অনেকটা আমরা নিতে পারি । যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংল! বানান মূলানুষামী 
করাই উচিত । বিরুত করে মোলায়েম কর। অনাবশ্ক ও গ্রমাদজনক |” 

বাংল! পরিভাষাস্রাজশেখর বহু । 



বিবর্তনের পথে মানুষ 
শ্রীকান্তি পাকড়াশী 

জীবজগতের জটিল বিবর্তনের পথে মানুষের 

সঠিক জন্মক্ষণ আজও নিধ্ণরিত হয়নি । বিবর্তন- 
বাদের কল্যাণে কিন্তু এই সত্য মেনে নিতে হয় 

যে, কোন নিম্নতর প্রাণী থেকেই মানবশরীরের 

বিবর্তন ত্বটেছে। দেহের গঠনের দিক থেকে 

মানুষের সঙ্গে অন্যান্য স্তন্তপায়ী জীব, বিশেষতঃ 

প্রাইমেট শ্রেণীর অন্তর্গত জীবের এত মিল রয়েছে 
যে, বিবর্তনবাদগত সিদ্ধান্ত অবশ্ঠই মেনে নিতে 

হয়। মাগ্রষের মন এই পথে বিবতিত হয়েছে 

কিনা বলা কঠিন হলেও ম্তিষব, স্বামুতন্ত্র ইত্যাদি 
যে»কোন না কোন নিম্নতর প্রাণী থেকে প্রকাশ 

পেয়েছে সেকথা নিশ্চয় করেই বল! যায় । 

মানবশরীরের বিভিন্ন লক্ষণই মানুষকে 

প্রাইমেট শ্রেণীয় এক সভ্য হিসেবে পরিচয় দেয়। 
এই বিশেষ শ্রেনীতে শুধুমাত্র মানষ নয়, লাঙ্গুল- 
বিহীন বানর এবং লাঙ্ুলযুক্ত বানরদেরও 

অন্তভূক্ত কর! হয়েছে । যেমন দক্ষিণ আমেরিকার 

বানরদের দৈহিক গঠন মানুষের গঠন থেকে অনেকটা 

ভিন্ন ধরনের হলেও অন্যদিকে কিন্তু আযান্থেণপেয়ড 

বা মানবসদৃশ্য লাঙ্গুলবিহীন বানরগোষ্ঠীর সঙ্গে 

মানুষের অনেক মিল রয়েছে । মোটের উপর 

মাচুষের সঙ্গে অন্নপ্রত্যঙ্গের দিক থেকে এসব 

মনয্যেতর প্রাণীদের বথেষ্ট সাদৃষ্ট বিগ্ঘমান। শরীর 
ব্যবচ্ছেদের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই দেখা যায়-_ 
যারমোসেট থেকে শিম্পাত্ী পর্বস্ত সমস্ত প্রাইমেট 

শ্রেণীর জীবই মাম্থষের সঙ্গে কমবেশী দুর-আত্মীয়তা 
স্থত্রে আবদ্ধ। 

প্রাইমেটদের, মধ্যে মানুষের সবচেয়ে নিকট 

আত্মীয় হচ্ছে বৃহৎ লাঙ্গুলবিহীন বানরগোষ্ঠী। এই 

গোষ্ঠীই আযানথেপয়েডদ্ হিসেবে পরিচিত। এই 

গোঠীতে আবার চারটি গণের সন্ধান পাঁওয়। যায়। 

যথা--শিম্পান্তী, গরিলা, ওরাংউটান ও গিবন। 

এদের মধ্যে শিম্পাঞ্তী ও গরিলাই শারীরিক গঠনে 

অনেকাংশে মানুষের মত) মানুষের সঙ্গে 

শিম্পাঞ্ধীর মিল বা অমিল সহজেই দেখতে পাওয়া 

যায়। শিম্পান্ীর সঙ্গে মানুষের দৈহিক গঠনের 

নিল এত বেশী যে, অনেক সময় নিখুঁত পরীক্ষা 
ছাঁড়া সহজে বল! যায় নাকোনট। শিম্পান্তীর 

দেহের হাড়, আর কোনটা মানুষের । এমন কি, 

শিম্পান্তীর মস্তিষ্ক আকারে ছোট হলেও 

অনেকাংশেই মান্থষের মন্তিষ্কের মত। শিম্পান্ধীর 

দর্শণশক্তি এবং ভ্রাণশক্জি প্রায় মানুষেরই মত এবং 

তাদের মানসিক বৃত্তিও তিন চার বছরের মানব 

শিশুর মতই স্বাভাবিক । আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় 
আবার বানর ও মানুষের বুক্তের মধ্যেও অনেক 

মিল খুজে পাওয়া গেছে। অন্নপ্রত্যন্গের তুলনামূলক 

পরীক্ষাতেও মানুষ ও শিম্পাপীর মধ্যে আশ্চর্য রকম 

মিল পাওয়। গেছে। 

জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন গব্ষণোর পদ্ধতি ও 

ফলাফল যদি সতা বলে মেনে নিতে হয় তবে 

একথাও মানতে হবে যে, বানর এবং মানুষের মধ্যে 

শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্ঠই পরিলক্ষিত হয় না, উভয়ে 

উভয়ের নিকট আত্মীয় বটে। যাহোক, 

একখা কিন্তু সবসময় মনে রাখতেই হবে 

যে, এই বানর কোনদিনই, মান্ষের সরাসরি 

পূর্বপুরুষ নয়। এই সমস্ত বানরকে জীবন্ত ফসিল 

বললে ভূল হবে? বরং বিবর্তনের বছুদুরপ্রসারী পথের 
শেষ নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা উচিত | বিবর্তনের 

পথে মানুষ এক বিশেষ পথ ধরে স্থুল অবস্থ। থেকে 

উন্নততর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে; আর 
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মানবসদৃশ বানরের দল গিয়েছে অন্য পথে। স্থদুর 

অতীতে কোন এক সময়ে মানুষ ও এই বানরের 

যে এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই পূর্বপুরুষের ধারা অনেক 
আগেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে । বানর থেকে মানুষের 

উৎপত্তি--এই'বিশ্বাস সাধারণভাঁবে বেশ চালু আছে 

বলেই এই বিজ্ঞানসম্মত পিদ্ধান্তগুলেো! বেশী করে 

বোঝা দরকার যে, কোনদিনই বানরগোষ্ঠী 

বিবর্তনের পথে মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ হিসেবে 

প্রাধান্ত পায়নি, আর পেতেও পারে না কোনমতে । 
নিকট আত্মীয় বলে স্বীকার কর! আর পূর্বপুরুষ 

বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে ষে প্রচুর গুণগত পার্থক্য 
আছে তা বোঝা উচিত। জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক 

জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি তাই এ সততা নিয়ে গড়ে 

তুলতে হবে যে, বিবর্তনের ধারা কোনদিনই সরল 
সহজ পথে অগ্রসর হয়নি এবং মানুষের বিবর্তনও 

সহজপথে বানরের পর্যায় পার হয়ে সরাসরি 
আধুনিক মানবগোঠীর দিকে চালু হয়নি । 

বিবর্তনবাদ্দী বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন 

শাখার গবেষণার পথে সেই আদি জন্মুহূর্তাট 
খুঁজে পাবার চেষ্ঠা করে চলেছেন এখনও । 

কিন্তু যেহেতু মানুষের বংশাশ্ুক্রমিক 
বিবর্তনের পথে জীবাশ্ন বা প্রশীলের সংখ্যা খুব 

কম সে কারণে ষে অবস্থা থেকে বর্তমান মানুষের 

উন্নততর বিকাশ নে অবস্থাট1! জীবজগতের 

অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীদের পরীক্ষা করে ঠিক 

করে বুঝে নেওয়া অন্তায় হবে না। কোন ন! 
কোন নিম্নতর জীব থেকেই যখন মানুষের 

বিবর্তন, তখন সে সমস্ত নিয়তর জীবকে তার 

অতীত ও বর্তমান জীবনের পটতভৃমিকায় উপযুক্ত- 
ভাবে পরীক্ষা করে দেখলে পর মানুষের পুর্ব- 

পুরুষদের দৈহিক গঠন এবং পারিপাস্থিক 
অবস্থার চাপে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 

মানারকমের পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্তই সহজে 

যুঝতে পারা যায়। বর্তমীনে প্রায় সমস্ত প্রাইমেট 

ভ্যান ও বিজ্ঞান [ আয বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

জীবই গাছে বসবাস করে এবং আমাদের পূর্ব- 

পুরুষেরাও যে এককালে তাই করতো সেটাও 

অস্বাভাবিক নয়। গাছের” ডালে ডালে ঝুলে 

চলাফেরার বনুকালের অভ্যাসের প্রমাণ আজও 

আধুনিক মানুষের হাত ও কাধের গঠন 
পরীক্ষা করে পাওয়া যায়। মাচুষের ফ্লেক্সিবল 

বা নমনীয় হাত ও পায়ের আহুলের গঠন 
পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যায় ষে, কোন সময়ে 

দেহের এই অঙ্গ কোন কিছু আকড়ে ধরবার 

যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। শরীরটা 

সোজা অবস্থায় রাখবার ক্ষমতাও বোধহয় সে 

সময়ে হয়েছিল, ষখন আমাদের পূর্বপুরুষের বেশীর 

ভাগ সময় পায়ের ওপর ভর না দিয়ে হাতের 

সাহায্যে গাছের ডালে ডালে ঝুলে যাতায়াত 

করতো । এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার পর 

এ ঘটনা সত্য বলে মেনে নেওয়৷ হয়েছে যে, 

বিবর্তনের পথে কোন না কোন অবস্থায় গাছে 

গাছে যাতায়াত করার উপযোগী জীব নিশ্চয়ই 

জন্মেছিল এবং সে সমত্ত জীব বর্তমানের প্রাচীন 

ভূ-খণ্ডের বানরদের থেকে খুব বেশী ভিন্ন ধরনেরও 

ছিল না। সে স্মন্ত জীব নতুন ভূ-খণ্ডের বানরদের 

মত লেজের সাহায্যে ঝুলতে পারতে! না। লেজের 

সাহায্যে বোলার বিশেষ ক্ষমতা পরে নতুন তৃ- 

থণ্ডের বানরগোষ্ঠী আয়তাধীনে আনে । 

এখন মানুষ ও মাহ্ষের মত বাঁনর উভয়েই 
যে গাছে গাছে বনবাস করার উপযোগী কোন 

এক ক্ষুদ্র জীব থেকে বিবতিত হয়েছিল সে 

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কখন, কি 

অবস্থার চাপে মানুষের বিবর্তনের ধারা বানরের 

ধাবা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে 

এখনও সঠিকভাবে বলা কঠিন। এই আলাদা 
হয়ে যাবার সময় নিয়ে বিভিন্ন জীব-বিজ্ঞানী বিভিন্ন 

মৃত পোষণ করেন। কাজেই জোর করে কোন 
এক বিজ্ঞানীর মত গ্রহণ কর! যায় না যেহেতু 

বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। 
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তবে এটুকু বললে অন্যায় হবে না যে, বোধহয় 
মান্থযের ও বানরের বিবর্তনের গতি বেশ কিছুদিন 

একই সঙ্গে চল্ছিল। পরবে অতীতের 

পারিপাশ্বিক অবস্থার চাপে ছুটে ধারা আলাদ। 

হয়ে যায়। নিদিষ্ট সময় এখানে বল| কঠিন 
সুতরাং অন্নমান কর! ছাড়া উপায় নেই। এই 
অন্নমানের প্রভাবেই বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মত 
আঙ্ সাধারণের মনকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে । 

এই প্রসঙ্গে ভূতত্ববিদদ্ের বৈজ্ঞানিক 

গবেষণা ও সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি ফেরানে। দরকার । 
কারণ, তারা পৃথিবীর অতীতকে কতকগুলো! যুগে 
ভাগ করে দিয়েছেন এবং যুগগ্তলোকে আবার 

কতকগুলো সময়ে ভাগ করেছেন। অন্তদিকে 

প্রত্যেকটি যুগকে কোন না কোন বিশেষ জীবের 

প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে নিদিষ্ট করা হয়েছে। 

কেনোজয়িক যুগের আরস্তে তাই আমরা স্তন্তপায়ী 

জীবজন্তর প্রাধান্য লক্ষ্য করি। এই কেনোজয়িক 

যুগ আবার ইওসিন, অলিগোপিন, মাইওপসিন, 

প্লাইওসিন ও রিসেন্ট বা আধুনিক সময়ে ভাগ করা 

হয়েছে । এই ইওসিন যুগে আমরা প্রাইমেট জীবের 
প্রকাশ দেখতে পাই এবং অলিগোলিন যুগের 
প্রথম দিকেই এই গ্রাইমেট জীবরা বিভিন্ন 

বংশে বুদ্ধি লাভ করে। অনিগোসিনের গোড়ার 

দিককার এক লাঙ্গুলবিহীন বানর প্রোপিওপিথে- 

কাসের ফসিল এমনসব বিশেষ লক্ষণ দেখালো! 

যা থেকে এই বানরকেই মানুষ ও মানুষের 

মত বানর উভয়ের সম্ভবপর পূর্বপুরুষ বলে মেনে 
নিতে হয়। এই বানর আকারে ছোট এবং তাদের 

দেহের গঠনও গাছে গাছে বসবাস করার উপযোগী । 

কিন্তু এই বানরের বংশধরের যে পরে মাইওমিন 
যুগের গোড়ার দিকে কি অবস্থায় পৌচেছিল সে 
বিষয়ে কোন জীবাশ্বের প্রমাণ পাওয়া না গেলেও 

অন্ভদিকে মাইওসিন যুগের মধ্যভাগে কিন্তু প্রচুর 

বিভিন্ন জীবাশ্মেন্র সন্ধান পাঁওয়া গেছে । এই ঘটন! 

থেকে তাই মনে হয় যে, এই সময়ের বাবধানে 

বিবর্তনের পথে মানুষ ৯৩৫ 

মানুষের মত বানরের সংখ্যা অধিক পরিমাণে 

বেড়েই গিয়েছিল পৃথিবীর বুকে এবং তারা৷ তাদের 
বৃহৎ আকারের বিশেষত্টুকু অর্জন করেছিল সে 

সময়ের স্বাভাবিক চাপে। এই বিশেষত্ব আজও 

আমরা দেখতে পাই বৃহদাকারের বানরগোষ্ঠীর 

মধ্যে। | 

সমস্ত আদিম গ্রাইমেট জীবই আকারে ছোট 
এবং বর্তমানের জীবগুলোও সে রকম খর্বাকৃতি 

বিশিষ্ট । আকৃতির খর্বতা এবং হালকা ওজন--- 

এই ছুটি বিশেষ গুণই যে গাছে গাছে যাতায়াত 

করার পক্ষে একান্ত স্থবিধাজনক ত। সহজেই বোঝা 

যায়। যাহোক অন্যদিকে কিন্তু মানুষ ও মামষের 

মত বানরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বৃহদাকারের 

প্রতি পরিষ্কারভাবে এক ঝোঁক জন্সেছিল এই 

সময়ের ব্যবধানে । এই বিবর্তনমুখী ঝোকের 

স্বাভাবিক পরিণতি আমরা আধুনিক গরিলার মধ্যে 
লক্ষ্য করি। গরিলার বয়স্ক পুক্রষদ্দের বিরাট 

চেহারা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থতরাং 

এই বিরাট চেহার। নিয়ে এই সমস্ত জীবের যে 

গাছে গাছে ঝুলে যাতাঘ্াত করা অহ্থবিধার ব্যাপার 

ছিল তা বোঝা কঠিন নয়। বুহদাকৃতি ও তাঁর 

জন্যে শরীরের গুরুভ।র, এই ছুই কারণে এই সমস্ত 
জীবের গাহের ভালে ডালে ঝুলে থাকাও অসম্ভব 

ব্যাপার ছিল। এই ভীষণ অস্থবিধার জন্যেই 

বৃহদাকারের জীব্রে পূর্বপুরুষদের বেশীর ভাগ 
সময় বাধ্য হয়ে মাটির ওপর হেঁটে চলাফেরা করার 

ফলে শরীরের বিভিন্ন অন্নপ্রতাঙ্গের স্বাভাবিক 

পরিবর্তনও এসেছিল ভীষণভাবে । এই পরিবর্তনের 

ফলে তাদের পা গুলো হলো অধিকতর লম্বা। উক্চর 

সদ্ধি আর৪ কঠিনভাঁবে সংলগ্ন হলে! শ্রোণীচক্র বা 
পেল্ভিসের গায়ে। পায়ের পাতা এখন কোনকিছু 
আকড়ে ধরার কাজে আর ব্যবহৃত না হয়ে 

শরীরের ভার ধারণ করার নতুন কাজে অভিযোজিত 
হলে! । এই নতুন কাজের গ্রয়োজনীয়তায় পায়ের 
পাতার হাড় গুলিতেও এলো পরিবর্তন; যার ফলে 
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সেগুলো পরস্পরের সন্নিকটবর্তা হলে! শরীরের ভার 
ভাবে বহন করার জন্যে। এই বিবর্তনমুখী 
পরিবর্তনের ঝোক আমরা গরিলার মধ্যেও দেখতে 

পাই। গরিলার পায়ের পাতা প্রায় মান্থষের 

পায়ের পাতার মতই দেখতে । মাটির ওপর 

বিচরণকারী ধুহদাকৃতি গরিল] ছাড়া অন্ত কোন 

মনুষ্যেতর প্রাইমেট জীবের মধ্যে এই রকমের মিল 

দেখা যায় না। 

একথা খুব সম্ভব বলেই মনে হয় যে, 

আমাদের আদিম মানবম্দূশ পূর্বপুরুষের তাদের 
বিরাট চেহার! ও ভারী ওজনের জন্তে গাছের ওপর 

বসবাস করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে নিশ্চই বাধ্য 
হয়েছিল। খাগ্ভ গ্রহণের অভ্যাস পরিবর্তনও এ 

অবস্থায় গুরুতর প্রভাব বিষ্তার করেছিল। দিও 

প্রাইমেট জীবদের প্রীচীন পূর্বপুরুষের] ছিল পতঙ্গ- 
ভূকৃ। বর্তমানের প্রাইমেট জীবেরা কিন্তু প্রধানতঃ 

উদ্ভিদভোজী। মানুষই একমাত্র প্রথম সত্যিকারের 

মাংসাশী প্রাইমেট জীব । গভীর অরণ্যে জীবজস্ত 

শিকারের কাজই আরও বেশী করে আমাদের 

পূর্বপুরুষদের মাটিতে বসবাস ও চলাফেরা করার 

জন্যে বাধ্য করেছিল। শিকারের জন্যে ভীষণভাবে 

অন্সন্ধানের কাঙ্জে স্বভাবত:ই তাদের দৈহিক 

আকৃতি পারিপাশ্বিক অবস্থানুযায়ী গড়ে উঠেছিল । 

মাইওসিন যুগে মানব-সদৃশ বানরদের মধ্যে 

এক বিরাট বিবর্তনমুখী পরিবর্তন জীববিজ্ঞানীননের 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে । কারণ এই সময়ের 

যে অগ্লনংখক ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলো পরীক্ষা 

করে বোঝ! গেল যে, সে সময়েই মানগষের বিশেষ 

দৈহিক আরুতির দিকে বিবর্তনের গতি বেশ 

চালু হয়ে গেছে । এই সমস্ত ফসিলের মধ্যে হ্দিও 

কোনটাই আমাদের মুল পূর্বপুরুষের দেহাবশেষ 

নয়, তবুঞ্ তাদের মধো অনেক গুলো শরীরের কোন 

কোন বিশেষ অশ্গপ্রত্যঙ্গ অন্তুতভাবে মানুষের 
মত। এত মিল বর্তমানের মানব-সদূশ বানরদের 

মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না। এই মাইওসিন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৩7 সংখ্য। 

যুগে জীবজগতে, বিশেষকবে প্রাইমেট জীবদের মধো 
একট! গুণগত বিরাট পরিবর্তন এসেছিল বলেই 

বিভিন্ন ফসিল থেকে বিবর্তঃনর গতি যে মাহ্গষের 

দিকেই চলেছে সে সময়ে--একথা বোঝা সম্ভব 

হয়েছে। মানবসদৃশ বিভিন্ন ফসিল এই সময়ে 
উপযুক্তভাবে পাওয়া গেলেও লাহ্ুলবিহীন বানরসদৃশ 
ফমিলও কম পাওয়া যায়নি । স্থৃতরাং এই সময়ে থে 

মানুষ ও বানরের বিবর্তনের ধার! ছুই পথে পৃথক- 
ভাবে আরম্ভ হয়েছিল তা ভাবা অন্যায় হবে না। 

মাইওসিন যুগের ব্যবধানেই মান্গষের বিবর্তনের 
ধার বানরের ধারা থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র এক 

পথে আরম্ভ হয়েছিল বলেই আমরা এখন ভাবতে 

পাপি যে, বোধহয় মানুষের মুল পূর্বপুরুষ ছিল এক 

বৃহদাকারের মাই ওপসিন আনথেপয়েড যাদের মধ্যে 

মাটিতে চলাফের! ও বলবা করার ও মাংসাদি 

খাগ্য গ্রহণের গুবল ঝৌোক ম্বাভাবিকভাবে 

জন্মেছিল। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত অন্থমান ছাড়া আর 
কিছুই নয়। মানবসদৃশ বানরের মধ্যে জীবিত 

সমস্ত জীবই এখন এক সীমাবদ্ধ ভৌগলিক অঞ্চলে 

বলবা করে এবং আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরাও 

যে এককালে এই রকমের সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বসবান 

করতো তা! সহজেই অনুমান করা যায়। প্রাচীন 
পূর্বপুরুষদের শিলীভূত দেহাবশেষের অনুসন্ধান আজও 
যথাধথভাবে করা হয়নি । উপযুক্ত ফপিল ন পাওয়। 

পর্যন্ত মাগযের মুল পূর্বপুরুষ কে বা কারা ছিল তা 
কিছুতেই জোর করে বলা যাবে না। প্রাক্-মানবের 

যে সমস্ত ফসিল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পাওয়া 
গেছে তা থেকে এইমাত্র অনুমান করা যায় যে, 

মান্গষের বিবর্তন অনেকগুলো গুরুতর অবস্থা পার 

হয়ে তবে আধুনিক মানুষের পর্যায়ে পৌচেছে। 
যে সমস্ত প্রাক্-মানবের জীবাশ্ম পাওরা গেছে 

তার মধ্যে যাভায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম পিথেক্যান্খোপাস্ 

ইরেকটান্ হচ্ছে বয়সে সকলের চেয়ে পুরোনো । 
এই জীবাশ্মের লক্ষণ থেকে অন্ুমান করা হয়েছে 

ষে, যাভা মানুষ মাইওসিন যুগের এক অদ্ভূত 
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আবিষ্কার, যার মধ্যে আধুনিক মানুষ ও মামুষ-সদৃশ 
বানরের বিভিন্ন লক্ষণ মিশ্রিতভাবে রয়েছে। এই 
জীব আধুনিক মানুষের মত সোজ! হয়ে দীড়িয়ে 
মাটির ওপর ছুপায়ে ভর দিয়ে যাতায়াত করার 
ক্ষমত] অর্জন করেছিল। কিন্ত পিথেক্যান্থেবপাসের 

খুলির হাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করে অনেকে 
বলেছেন যে, খুবসস্ভব এই খুলি কোন এক 
ব্হদাকার গিবনের হবে। যাহোক যাভা-মান্ষ 

আধুনিক মানুষের বিবর্তনের পথে যে এক বিশেষ 

ধাপ তা নিশ্চয়ই বল! যায়; তবে মূল পূর্বপুরুষ 
কিনা তা বলা যায় না। এখন এই যাঁভা-মানুষের 

পূর্বপুরুষ কে--তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়ে গেছে ঃ 

কিন্ত কোন ন্ায়সংগত গিদ্ধান্ত পাঁওয়৷ যায়নি। 

অনেকে এক্ষেত্রে এক হারাণে স্তর বা মিসিং লিঙ্কের 
উপর খুব জোর দিয়েছেন। যাহোক যাভা-মাহ্ষ 

কিন্ত আধুনিক মানুষের মূল পূর্বপুরুষ বলে প্রাধান্য 
পায়নি। যাভা-মান্ষ ছাড়াও পিণ্টডাউন মান্য 
বা ইওয়্যান্ধোপাস্, পিকিও মানষ ব। সিনান- 
থোপাস্, নিয়ানগারথ্যাল ও ক্রো-ম্যাগ নন প্রভৃতি 

মানুষের প্রয়োজনীয় জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এই 
সমস্ত জীবাশ্মের মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আধুনিক 
মান্গম ও মানব-সদৃশ বানরের বিভি্ন লক্ষণ 

মিশ্রিত অবস্থান পাওয়া গেছে । একমাত্র ক্রো- 

ম্যাগনন্ ছাড়া আর কোনটার মধ্যেই আধুনিক 
মানুষের বিবিধ লক্ষণ উপযুক্তভাবে পাওয়া যায়নি। 

অধিকাংশ জীবাশ্মের মধ্যে বানর ও মানুষের লক্ষণ 

অন্ভুতভাবে মিশ্রিত হয়ে থাকতে দেখা ঘায়। তবে 
এই সমস্ত জীবাশ্ম ষে আধুনিক মানুষের বিবর্তনের 

পথে এক একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তা অবশ্থই মানতে 

বিবভ'নের পথে মানুষ ১৩৭ 

হবে। ক্রোনম্যাগঅনের মধ্যে সর্বপ্রথম আধুনিক 
মানুষের বিভিন্ন লক্ষণ পরিষ্কারভাবে পাওয়! যায়। 

এই ফসিল মানুষকেই জীববিজ্ঞান্ীরা প্রথম হোমো- 

স্যাপিয়ে্দ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখন এই 

হোমোস্যা পিয়েন্স-এর সঙ্গে যাভা-মালুষ ও নিয়াগ্ডার- 

থ্যালের সম্পর্ক বিচার করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় করে 

বলেছেন যে, আধুনিক মানুষের পুপুরুষ কখনই 

নিয়াগ্ডারথ্যাল নয় বরং হোমোস্যাপিয়েম্সই হচ্ছে 

আমাদের মূ পূর্বপুরুষ । 

বিভিন্ন জীবশ্মের পুরোপুরি ইতিহাস লেখ। 

এজায়গায় সম্ভব নয় বলেই সংক্ষেপে দেখানে! 

গেল যে, অধুশিক মানুষের বিবর্তনের ধারা যাভা- 
মানুষের ধাপ থেকে আরভ্ত হয়ে পিকিঙ মানুষ, 

নিয়াগার্থ্যাল মানুষের ধাপ পার হয়ে ক্রো- 

ম্যাগঅন্ মানুষের পধায়ে এসেই আধুনিক মানুষের 
মূল পৃরপুরুষটি নির্দেশ করছে। জীব-বিজ্ঞান]রা 

বলেন যে, অন্তত ১০০১০** বছর আগে হোমো- 

স্াশিয়েন্স আধুনিক মানুষের বিভিন্ন লক্গণ পৃরোপুবি 
ভাবেই পেয়োছল। এই সময়েই বোধহয় আধুনক 

বিভিন্ন জাতির পূর্বপুরুষের প্রায় সমস্ত গ্রীন্মপ্রধান 
ও নাতিশীতোঞ্চ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

যাহোক, নিয়াগ্ডারথ্যালের বংশধররা অনেক আগেই 
পৃথিবার বুক থেকে অবলুঞপ্ত হয়ে যায় এবং হোমো- 

স্যাপিয়েন্সের বংশধররা তখন সমস্ত তৃ-খণ্ডের 

একমাত্র মন্ষ্যজীতি হিসেবে গ্রাধান্ত লাভ করে। 

প্লাইওদিন যুগেরই শেষের দিকে বিবর্তনের গতি 

আধুনিক মাহ্থষের পারে এসে পৌচেছিল বলে 

হিজ্ঞানীরা অন্থমান করেন। 

“মাভষের কৌতৃহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারের সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু 

তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তি অসাধারণ, তাই সে প্রমাদ্কে প্রমাণ মনে করে, 

বাক্ছলকে হেতু মনে করে। অপরবিজ্ঞান--রাজশেখর 



লুই পাস্তর 
প্রীদিলীপকুমার দাশ 

বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষকে নতুন জিনিসের 

সন্ধান দিয়েছে । বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ও তাদের 

অন্ুস্থত পথ আবার মানষকে দিয়েছে নতুন নতুন 

জীবন পথের সন্ধান। আজ এমন একজন বিজ্ঞানীর 
জীবনী আলোচনা করব যার অপূর্ব আবিষ্কাণের 

ফলে বিজ্ঞানকে শুধু নতুন পথেই চালিত হতে 

দেখি না, মানুষের চিন্তাধারারও যথেষ্ট পরিবর্তন 

লক্ষ্য করি। 

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা--১৮৩১ সাল, 

ফ্রান্সের এক গ্রামে পাগলা নেকড়ে কামড়ানো 

এক রোগীর চিকিৎসা হচ্ছিল। চিকিৎসা আর 

কিছুই নয়, লোহার ডাঁণ্ডা টকটকে লাল করে 
পুড়িয়ে এ কামড়ানেো জায়গায় চেপে ধরা। 
ভীড় করে লোকে এই চিকিৎস। দেখছিল। ঝোগীর 

কাতবোক্তি ছাড়াও চামড়1 পেড়বার শব্ধ ও পোড়া 

চামড়ার গন্ধে সেই জাগ্গাটা ভবে উঠেছিল। 

একটি ন”' বছবের ছেলেও এ জায়গায় উপস্থিত 

ছিল। সে এই দৃশ্য সহা করতে পারলো না, 
ছুটে পালিয়ে গেল। এই বালকই পরে জলাঁতংক 

রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন। 

এর নামই লুই পাস্তর। 

বালক পাস্তরের মন থেকে কিন্ত এ-দৃশ্ঠ মুছে 
গেল না। তিনি তার পিতাকে জিগ্োস করলেন-- 

কুকুর, নেকড়ে বাঘ এবা পাগল হয় কেন, আর 

পীগলা কুকুর, নেবড়ে বাঘে কামড়ালে মানুষই 

যা পাগল হয়ে যায় কেন? পাস্তরের পিতা ছিলেন 

একজন সাধারণ চর্মকার (ট্যানার )। তখনকার 

দিনে জনসাধারণের এসব বিষয়ে জান ছিল 
খুবই সীমাঁব্ধ। পাস্তরের পিত। তাই প্রচলিত 

ধারণার বশবর্তী হয়ে কৌতুহলী পুত্রের প্রশ্নের জবাবে 

বললেন--খুব সম্ভব নেকড়ের শরীরে কোনও 

শয়তান প্রবেশ করে, যার জন্যে এসব ব্যাপার 

ঘটে। আর ভগবান যদি কারও মৃত্যু ইচ্ছা 

করেন, তাহলে মে মরবেই-_সৃত্যুর হাত .থেকে 
তার কোনও প্রকাবে নিস্তার নেই। 

যখন পাস্তর জন্মেছিলেন তখন মাছুষের বিগ্ভা- 

বুদ্ধির দৌড় কতদূর ছিল পাস্তরের পিতার পূর্বোক্ত 
জবাবেই সেটা বোঝা যায়। পাস্তরের পিতাও যে 

এ অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে একজন আলোক- 

প্রাপ্ত ছিলেন না সেটাও আমরা জানতে পারি 

তার নিজের উদ্ভি থেকেই। এমনই এক অবস্থার 

মধ্যে পাস্তরের বাল্যকাল গড়ে ওঠে। 
বাল্যকালে পাস্তরের মধ্যে প্রতিভার কোনও 

চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। ছাত্রাবস্থায় তিনি 

আববয়ের বিদ্যায়তনের সবকনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। 

কিন্তু তাহলে কি হবে, তার আশা ছিল 

বয়সের তুলনায় অনেক বেশী। ছাত্রদের অধিনায়ক 
হবার ও তার্দের শিক্ষকতা করবার উচ্চাশা! 

তিনি পোষণ করতেন। তিনি অধিনায়ক হয়ে 

ছিলেন এবং বেজানকল কলেছ্জে কতকট। সহকারী 

শিক্ষক হয়ে দাড়িয়েছিলেন। তিনি এ সময়ে 

অসম্ভব খাটতেন ও অন্তকেও তার মত 

থাটবার জন্তে উপদেশ দিতেন । এই সময় তিনি 
তার বোনেদের কাছে এক উপদেশপূর্ণ চিঠিতে 

লিখেছিলেন “কর্ম, স্পৃহা ও সাফল্য এই তিনটি 

জিনিসই মাঁনবজীবন পরিপূর্ণ করে। ছবি 
আকার দিকে পাস্বরের ঝোক প্রবল ছিল এবং 

তিনি অবসর সময়ে বসে বসে ছবি আকতেন। 

পাস্তরের পিতা পাস্তরফে প্যারিসে নর্ম্যাল 
স্থলে ভি করে দেন এবং পাস্তরও সেখানে গিয়ে 
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বড় কিছু একট! করবার সংকল্প করেন। কিন্তু 
বড় কিছু করবার আগেই ঘরমুখো মন তাকে 
স্বগৃহে ফিরিয়ে জানে। এরপর পাস্তরের 

পিতা পাস্তকে আবার এ নর্য্যাল স্কুলে ভক্তি 

করে দেন। এই সময়ে তিনি রসায়নশান্ত্রের 
প্রতি অসম্ভব রকম অন্গরক্ত হয়ে পড়েন এবং 

একজন খ্যাতনামা রসায়নবিদ্ হবার তীব্র আকাজ্গা 
তার যনে জাগে। 

ছাব্বিশ বছর বয়সেই তার আশা পূর্ণ হয়। 
টারটারিক আযসিভ যে চার রকমের হতে পারে 

সেটা তিনি প্রমাণ করেন। এই আবিষ্কারের 

ফলে তিনি অভিনন্দিত হন বিখ্যাত রসায়নবিদ্- 
দের দ্বার । এরপর ট্রা্বার্গে পাস্তর অধ্যাপনার 
কার্ষে নিযুক্ত হন। 

ট্রাসবার্গে পাস্তর ঘে বিদ্যা়তনে অধ্যাপনা 
করতেন এ বিদ্যায়তনের ভীনের কন্যাকে তিনি 

বিবাহ করেন। তীর বিয়ে এক মজার ব্যাপাঁর। 
একদিন কোনও রকম ভাবনা চিস্তা না করেই 
পাস্তর ডীনের কন্যাকে এক চিঠিতে জানান, একজন 

যুবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছুই 
আমার মধ্যে নেই। তবে আমার মনে হয়, 

যারা আমাকে ভালভাবে জানে তারা আমাকে 

থুব ভালবাসে । অতএব ভীনের কন্যাকেও ষে 
তাকে ভালবাসতে হবে একথাও তিনি উক্ত পত্রে 

জানান । যাহোক, শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ 

হয় এবং মাদাম পাস্তর নানারকম হুর্ভোগের মধো ও 

একজন আদর্শ সঙ্গিনী ও সহধমিনীর জীবন 
যাপন করেন। 

গবেষণারত পাস্তরের খেয়ালী মনে হয়ত অনেক 

সময় মাদাম পাস্তরের অন্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। 
তাহলেও পাস্তর আশা পোষণ করতেন যে, নিজের 

ংগে সংগে তীর স্ত্রীকেও তিনি বিখ্যাত করে 

তোলবেন। স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষা করে বনু বিনিদ্র 

স্বাত্রি মাদাম পাস্তর্ঠক কাটাতে হয়েছে । পাস্তরের 

উচ্চাকাজ্ার মত মাদাম পাস্তর তার স্বামীর 

জুই পানর ১৩৯ 

সকলপ্রকার গবে্ষণাতেই একট1 কিছু আশা 

করতেন এবং তিনি একবার পাস্তরের কোনএ 

গবেষণা সম্বপ্ধে তার (মাদাম পাস্তরের ) পিতাকে 

জানিয়েছিলেন-_-যদি এই গবেষণায় পাস্তর সফলকাম 

হন তাহলে একজন নিউটন অথবা গ্যালিলিওর 

আবির্ভাব ঘটবে। | 

পাস্তর লিলের ফ্যাঁকাঁপটি অফ. সায়েনসেস্- 
এর ভীন ও অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ সহরে বনু 

ক্থরাপাঁর ব্যবসায়ী বাস করতেন । তার! নিজেদের 

ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে শিল্প ও বাণিজ্যে বিজ্ঞানের 

সহযোগিতা কামনা করে পাস্তরের কাছে আবেদন 

জানান। এই প্রস্তাবের উপযোগিতা উপলব্ধি কৰে 
পাস্তর সহরবাসীদের কাছে বিজ্ঞান প্রচার করতে 

আবুস্ত করেন। 

ইতিমধ্যে এমন একট ব্যাপার ঘটে খাতে 

পাস্তরের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় এবং সেই 

দিকট! নিয়েই গবেষণা করে তিনি জগছিখ্যাত 

হয়ে ওঠেন। এ সহবের একজন স্থরাসার ব্যবসায়ী 

একদিন পাস্তরকে জানান যে, স্থ্বাসার 

ফারমেণ্টেসনে বিপত্তি ঘটেছে এবং এজন্থে 

বাবসামীদের দৈনিক সহশ্রাধিক ফ্রাংক ক্ষতি হচ্ছে। 

উক্ত ব্যবমায়ী এ বিষয়ে পাস্ববের সাহায্য প্রার্থন] 
করেন। 

পাস্তরু যে কিভাবে ব্যবসায়ীর উক্ত ব্যাপারে 

সাহাধ্য করতে পারবেন সে সম্বন্ধে তার নিজেরই 

কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অন্তান্ত রপায়ন- 

বিদ্দের মত তারও জানা ছিল না-কিভাবে 

চিনি থেকে স্বরাসার প্রস্তত হয়। কিন্তু তাহলে 

কি হবে? পাস্তর স্থরাসারের কারখানায় গিয়ে কিছু 

খারাঁপ ও কিছু ভাল স্ুুরাসার তার গবেষণাগারে 

নিয়ে আসেন । 

প্রসঙ্গত; এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন । 
আড়াইশো বছর পূর্বে হল্যাণ্ডের লিউয়েনহুয়েক 

সর্বপ্রথম জীবাণুব অস্তিত্ব প্রমাণ করেন । লিউয়েন- 

হুয়েক পরে ইটালীর ল্যাজ্জারো স্প্যালানঙ্জানী 
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জীবাণু যে অন্য জীবাণু থেকে উদ্ভূত হয়--এই তথ্য 
অবগত হন। এদের পরে :৮৩৭ লালে পাস্তর যখন 

রসামনশাস্ সম্প শীয় গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন তখন 

কাগনিয়ার্ড ছ্ লাটুর নামীয় একজন ফরাসী ঈষ্ট- 

জীবাণুর দ্বারা ঝাণি যে স্থুরাসারে প্রিবতিত হতে 
পারে--সেটা আবিষ্কার করেন। কিন্তু যথাযথ 

প্রচারের অভাবে তার এ আবিঞার চাপ। পড়ে 

যায়। আবার ঠিক এবঞ্পই ডাঃ সোয়ান নামে 

একজন জার্মান অদৃশ্য জীবাণুর দ্বার। যে মাংস নষ্ট 
হয়ে যায় দেট] গ্রমাণ করেন। 

পাস্তর যখন কারখানা থেকে সংগ্রহীত স্থরাসার 

পরীক্ষা! করে দেখছিলেন তখন তিনি কাগিনার্ড- 

এর প্রচারিত তথ্য সত্য বলে জানতে পারেন । 

পাস্তর পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে, নষ্ট 

সথরাসার অন্ন হয়ে গিয়েছে । আরও একটা জিনিস 
তিনি লক্ষ্য করেন যে, ন্ স্থরাসারে কোনও 

ঈষ্ট-ভীবাণু নেই, বরং তার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ 
নতুন ধরনের অন্য এক জীবাণু । বারংবার পরীক্ষা 
করে তিনি নষ্ট স্থরাসারের মধ্যে ঈষ্টের অঙ্গপস্থিতি 
ও নতুন ধরনের জীবাণুর উপস্থিতি দেখতে পেলেন। 
আর প্রত্যেকবারই দেখলেন যে, নষ্ট সুরাসার অল্পে 

পরিণত হয়েছে। পাস্তর চিন্তান্বিত হয়ে ওঠেন। 

তিনি ভাবেন--নষ্ট সুরাসারে অবস্থি জীবাণুগুলো 
জীবিত। এই জীবাণুগ্তলোই স্থগাসারে অল্প তৈয়ারী 

করে থাকে । এরাই বোধ হয় ঈষ্টের সংগে যুদ্ধে 
ঈষ্টকে পরাভূত করে। ঈষ্ট ষেমন সথরাসাবের খমির, 
তেঘনি এ জীব্ণাগুলোও বোধ হয় অল্লের খমির 
বা ফামেণ্ট। এই নবলন্ধ সিদ্ধান্তের কথ! পাস্তর 
ছুটে গিয়ে জানান মাদাম পাস্তরকে। মাদাম 
পাস্তর সমস্ত তথ্যাদি সরল অস্তঃকরণে বিশ্বাস করে 
তার স্বামীকে জোগান উৎসাহ ও প্রেরণা । 

কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেই তে চলবে না, 
পরীক্ষা বারা প্রমাণ করতে হবে তার তথ্যাদি । 
পাস্তর এ নতুন ধরনের জীবাধুগুলোকে পৃথক করে 
নিয়ে একটি বোতলের মধ্যে রক্ষিত বিশেষ থাস্ঘের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ৬য় বর্ষ, ৩য় সংখা 

মধ্যে রেখে দিলেন। একদিন বাদে তিনি দেখতে 

পেলেন যে, জীবাণুগুলেো৷ সংখ্যায় বেড়ে গিয়েছে। 

জীবাণুগুলোর প্রজনন ক্ষমতা! দেখে তাঁর প্রতীতি 

হলো--এদের নিশ্য়ই প্রাণ আছে। এই 

নতুন আবিষ্কারে পাস্তর অধীর হয়ে উঠলেন, 
সবাইকে জানিয়ে দ্রিলেন এই আবিষ্কারের কথা । 

লিলেস্থিত সায়েনটিফিক সোসাইটিতে তিনি তাঁর 

এই আবিষ্ষার সম্বদ্ধে প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান ও 

আর একট] প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন প্যারিসের আযাকা- 

ডেমি অব. সায়েন্স-এ। 

এই সময়ে পান্তর নমাল স্কুলের সায়েনটিফিক 
স্টাডিজ-এব পরিচালক ও তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়ে 
প্যারিসে চলে যান । তথায় গিয়ে তিনি তার মনের 

মত গবেষণাগার পেলেন না এবং এ বিষয়ে তাকে 

সাহায্য করা সম্বন্ধে ও সরকার পক্ষের অসামথ্যের 

কথা তিনি অবগত হলেন। এতে পাস্তর কিন্ত 

নিশ্চেই্ট হয়ে রইলেন না। নিজেই একট] ছোটখাট 

ঘর খুজে নিয়ে সেটাকে একট] গবেষণাগারে 

দাড় করিয়ে নিলেন। 

লিলেতে অবস্থানকালে অয়ে পরিণত মুবাসারে 

পযবেক্ষিত জীবাণুর কথ পাস্তর ভোলেননি। 

পাস্তরের মনে হলে! এ জীবাণুগুলো নিশ্চয়ই 
আরও অনেক কিছু করবার ক্ষমতা বাখে। তার 

আরও মনে হলো, এ ঈষ্টগুলোই চিনি থেকে 

স্থরাসার, বালি থেকে বিয়ার এবং আঙ্গুর থেকে 
মদ তৈরী করে। পাস্তর শুধু কল্পনা করেই 
ক্ষান্ত হলেন না, ঠিক করলেন--পরীক্ষা দ্বারা এ 
কথাগুলো প্রমাণ করতে হবে। 

বিখ্যাত জার্মান রসায়নশাস্ত্রজজ লাইবিগ 
পাস্তবের মতবাদের প্রতিবাদ জানালেন। তার 
মতে আযালবুমেনের সাহায্যেই চিনি থেকে 
স্থরাসার প্রস্তুত হয়, ঈষ্টের সাহায্যে নয়। পাস্তর 
ছিলেন একবোখা মানুষ, তিনি লাইবিগের 
কথায় ক্ষেপে গেলেন । ঠিক করলেন, যেমন 
করেই হোক ভার (পাস্ধরের) মতবাদ সত্য 
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বলে প্রমাণ করতেই হবে। লাইবিগকে তিনি 
দেখে নেবেন, এই তার ভাব। 

পাস্তর তার ম্মতবাদ নত্য প্রমাণ করতে 

সমর্থ হলেন। আযালবুমেন-শৃ্ পদার্থের মধ্যে 
চিনি ও ঈইঈ দিয়ে স্থরাসার পেলেন। এই 

পরীক্ষা একবার করেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, 

বহুবার এই একই পরীক্ষা তিনি কণ্ধে গেলেন, 

যাতে তার পরীক্ষায় কোনও প্রকার ভূলভ্রাস্তি 

না থেকে যায়। আলবুমেনের সাহায্যে নয়, 

ঈষ্টের সাহায্যেই যে চিনি থেকে স্থুরাসার প্রস্তত 

হয় এটাই পাস্তর প্রমাণ করলেন । 

পাস্তর এর পর উঠেপড়ে লাগলেন তার 

মতবাদ প্রচার করতে । প্রবন্ধ পাঠ ও বক্ৃত৷ 

ছার! তিনি তার মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন । 

চারদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। প্যারিসের 

আ্আকাডেমি অব. সায়েনস্ কিছুদিন পূর্বে তাকে 

আকাডেমির সদশ্ত নির্বাচিত করতে অস্বীকার 

করেছিল। সেই প্রতিষ্ঠানও এবার তাকে পুরস্কার 
দিয়ে সম্মানিত করলো । বিখ্যাত বিজ্ঞানী 

ও অধ্যাপকদের কাঁছ থেকেও পাস্তর প্রশংসা ও 

সম্মানস্থচক বাণী পেলেন। 

এইভাবে যখন চারদিক থেকে পাস্তরকে 

সম্মানিত করা হচ্ছিল, সেই সময়ে তাৰ এক 

বিরোধী দলও গড়ে উঠেছ্িল। পাস্তবের বিরুদ্ধে 

কেউ কিছু বললে পাস্তর তাকে বড়া কথা 

শুনিয়ে দিতে ছাড়তেন ন।। তার এই অপ্রিয় 

ভাষণের জন্যেও একদল লোক তার বিরোধী 
হয়েছিল। আর এক দল বিরোধী ছিল যাঁরা পাস্তরের 

গবেষণার সামাপ্ত ভূলভ্রটি নিয়ে তাঁকে তীব্রভাবে 

আক্রমণ করতো । 

যে জীবাণুর দ্বারা স্থরাসার খারাপ হয়ে 

ধায় ও অম্সে পরিণত হয় সেই জীবাণু নিম্নে 

পরীক্ষা করবার সময় পাস্তর মাঝেমাঝে স্থরাসারের 

মধ্যে কোনও গজল পেতেন না। তিনি দেখতে 

€পতেন যে, স্থরাসার অক্নে পরিবতিত না হয়ে 

মুই পান্তর ১৪১ 

একপ্রকার পচা মাখমের গন্বযূক্ত পদ্দার্থে পরিণত 

হয়েছে। এই ব্যাপার পাস্তরকে বিব্রত করে 
তুললো! এবং এজন্তেই তিনি হয়ে দাড়ালেন বিরোধী 

পক্ষের লক্ষ্যস্থল। 

পাস্তরের ছিল অদম্য উৎসাহ । আবার তিনি 

গবেষণা শুরু করে দিলেন। * এবার তিনি 

দেখলেন, ধে-স্থ্রাপার থেকে পচা মাখমের গন্ধ 

পাওয়] যাচ্ছিল তার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের নতুন 

জীবাণু । অনাহৃত এই জীবাধুগ্ডলো পাস্তরকে 

বিশেষ সুখী করতে পারলো না। পাস্তরও 

অবশ্থ এদের অবজ্ঞা করলেন না। পরীক্ষা করার 

সময় প্রত্যেকবারই তিনি দেখতে পেলেন--যেসব 

স্থরাসার পেকে পচ] মাখমের গন্ধ পাওয়! গেছে 

সেইসব স্থরাসারের মধ্যে রয়েছে 'পূর্বোস্ত 
জীবাণুগুলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এ জীবাণু- 
গুলোও আর এক ধরনের খমির। পাস্তর এই 

সময়ে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেন। তিনি 
দেখলেন, এ জীবাণুগুলো বাফু ছাড়াও ৰেচে 
থাকতে পারে এবং এরা বায়ুর সংস্পর্শে এলে 

মরেও যায়। পাস্তর জানতেন না যে, তার 

পূর্বে লিউয়েনহুয়েক ও স্প্যালানজানি এ বিষয়ে 

জানতে পেরেছিলেন। 

জীবাণু নিয়ে গধেষণা করবার সময় পাস্তয়ের 

মনে হয় ঘে, জীবাণুগুলো যখন মাংন নষ্ট কষে 
ফেলতে পাবে তখন বোধহয় এর খারাপ বোগেবও 

হষ্টি করতে পারে। এ ব্যয়ে তিনি গবেষণা 

চালাবার সংকল্প করেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি 

জগংবাসীকে জীবাণু সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য 

জানাবার জন্তে প্রস্তুত হতে লাগলেন। নাপারকম 

পরীক্ষা করতে করতে তখনকার দিনে প্রচলিত 

একটা মতবাদের কথা তাঁর মনে হলো। সে 

সময়ে অনেকরই ধারণা ছিল--জীবাণুগুলো৷ আপনা 
থেকেই আবিভূতি হয়। ম্প্যালানজানির মত 

পাস্তরও একথ। বিশ্বাম করতেন না। অন্তান্ত 

গ্রাণী ও উদ্ভিদের মত্ত জীবাথুগুলোও যে অন্ত 



১৪২ 

জীবাণু থেকে জন্মগ্রহণ করে, এই কথাই পাস্তর 
বিশ্বাস করতেন। কিভাবে এট] প্রমাণ করা 

যাম? এইটেই তার কাছে মহাসমস্তা হয়ে 

দাড়ালো । ২১টি পরীক্ষাদ্ধার৷ তিনি তাঁর তথ্য 

প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 

সফলতা লাঁভ' করতে পারেন না। ইতিমধো 
কতৃপক্ষ তাকে একটি ছোট বাড়ী গবে্ষণা- 

গার হিসেবে ব্যবহার করবার জন্তে দিয়েছিলেন । 

একদিন ব্রোমিন-আবিষফীরক এ, জে, ব্যালার্ড 

এই গবেষণাগারে বেড়াতে এসে পাস্তরকে তার 

সমশ্ত। সমাধানের জন্যে পরীক্ষ] চালাবার কয়েকটি 

নির্দেশ দিয়ে যান। পাস্তর ব্যালার্ডের কথামত 

কতকগুলো ফ্লান্কের মধ্যে ঈই্-স্থপ রেখে এর ফ্লাস্ক 

গুলোর মুখ গরম করে টেনে হাসের গলার মতন 

ধাকিয়ে দেন। তারপর ইঈষ্ট-স্থপ ভাল করে 

ফুটিয়ে নেবার সময়ই ফ্লান্কের ভেতরকার বাতাস 
বের করে দিতে সমর্থ হন। এরপর ফ্লান্কগুলো 

যখন ঠাণ্ডা হতে থাকে তখন এদের বাকানো 

নল দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করতে থাকে। 

ফ্লান্কগুলোকে একদিন এইভাবে রেখে পরদিন 
ফ্লাঙ্কের ভেতরকার ঈষ্ট-স্থপের মধ্যে পাস্তর কোনও 
নতুন জীবাণু দেখতে পেলেন না। পাস্তর একথা 

ব্যালার্ডকে জানালেন । 

শান্তর ব্যালার্ডের কাছ থেকে পরীক্ষা করে 

দেখবার জন্যে আরও একটা নির্দেশ পেলেন। 

তিনি পাস্তরকে বললেন-_যে ফ্রাঞ্চগুলোৌর মধ্যে 

জীবাণু দেখতে পাওয়া খায়নি তারই একট। নিয়ে 

এমন করে ঝাকাতে হবে যাতে ভেতরকার স্থুপ 

ধাকানো নলের মুখ পর্ধস্ত পৌছুতে পারে। 
ব্যালার্ডের নির্দেশমত একট] ফ্লাস্ক ভাল করে 
ঝেকে নিয়ে পাস্তর সেই ফ্লান্কটা রেখে দেন ও 

তারপরের দিন ফ্লাঙ্কটা পরীক্ষা] করে তার মধ্যে 

হখ্য জীবাণু দেখতে পান। ফ্লাঞ্ষের ভেতরকার 

স্থপ ফুটিয়ে নেবার সময় ফ্লান্বট! বায়ুশূগ্ত হয়েছিল। 
ফ্লাঙ্কটা ঠাণ্ডা হবার সময় ওর বাফানো নল দিয়ে 

জান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

ষে বাযু ভেতবে প্রবেশ করেছিল সেই বাযুতে 

অবস্থিত জীবাণুগুলে। প্লাষ্কের বাঁকানো মুখের 
প্রথম দিকেই লেগেছিল, ফ্লাস্কের শেষপ্রাস্ত পর্বস্ত 

পৌছুতে পাবেনি। সেইজন্যে ফুটিয়ে নেওয়। 
ঈষ্ট-স্থপের মধ্যে প্রথমে কোনও ইঈষ্ট-জীবাণু দেখতে 
পাওয়! যায়নি। এরপর ফ্লাক্কট! ঝাকিয়ে নেবার 

সময় বাকানে। নলের গাত্রসংলগ্ন জীবাণুগুলো 

স্থপের সংগে মিশে যায় এবং তা থেকেই পরে আরও 

জীবাণুর আবিরাব ঘটে । 

এইভাবে জীবাণুর স্বতঃজননক্ষমতার কথা পাস্তর 

সম্পূর্ণভাবে অপ্রমাণিত করলেন। এবপর তিনি 
পূর্বোক্ত আকৃতির মুখ বদ্ধ করা বায়ুশূম্ত কতগুলো! 
ফ্লাঙ্কের মধ্যে ঈষ্ট-স্থপ নিয়ে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন 
পর্বতমালায় ঘুরে বেড়ান। তিনি এ সমস্ত 
জায়গায় পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যতই উপরে 

যাওয়া যায় ততই বায়ু পরিষ্কার হয়ে আসে, আর 

ধুলাবালি কম থাকার দরুণ তাদের সংগে সাধারণতঃ 
যে-জীবাণু লেগে থাকে তাদের সংখ্যাও কমে আসে। 

এই বৈজ্ঞানিক অভিযান শেষ কবে প্যারিসে ফিরে 
এসে আযাকাডেমি অব. সায়েন্সের হ্থধীমগ্ডলীকে 
তিনি জানান তার আবিষ্কারের কথা। পাস্তরের 

তথ্যাদি ও আবিষ্কারসমূহের বিরোধিতা করেছিলেন 
কয়েকজন বিজ্ঞানী । কিন্তু তারা সেগুলো মিথ্যা 
প্রমাণিত করতে পারেননি । 

জীবাধুগুলো যে রোগ স্ষ্টি করতে পারে 
এ সম্পর্কে পাস্তর নিজে ছিলেন দৃঢ়বিশ্বাসী। কিন্তু 

কোনরকম পরীক্ষার দ্বারা স্ছনিশ্চিত না হয়েও 

তিনি তার এই মত প্রচার করেন। এই প্রচারের 
সংগে সংগে ফরাসী জনসাধারণকে বিজ্ঞান অনুরাগী 

করে তোঙবার চেষ্টাও তিনি করতে থাকেন। 

জনসাধারণের নিকট গবেষণাগারগুলোর প্রতি দৃষ্টি 
ফেবাবার জন্তেও আবেদন জানাঁন। তিনি 

বলেন, এ গবেধণাগারগুলোই হলো ভবিষ্যতের 

স্থথ ও সমৃদ্ধির মন্দির । 

শিল্প ও বাণিজ্যে বিজ্ঞানের 'সহায়তা হে 
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প্রয়োজনীয় সেটাও পাস্তর প্রমাণ করঙগ্ধেন আরবয় 

নামক স্থানে গিয়ে । ঈষ্ ছাড়া অন্ত ধরনের জীবাণু 

যে মদ নষ্ট করে ফেলতে পারে সেটা তিনি নানা- 

ধরনের মদ পরীক্ষা করে জানতে পাবেন। মদটা 
সদ্ধিত হবার পর সেটাকে সামান্ত উত্তাপ দেবার 

এক প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন। এই তাপে যে 

সমস্ত জীবাণু মদটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারত 

তারা সহজেই মরে যায় ও মদটাও ভাল থাকে । 
এই প্রথাই পরে 'পাস্তরাইজেশন, নামে খ্যাত ও 

প্রচলিত হয়। 

১৮৬৫ সালে পাস্তর এক চিঠি পান তার পূর্বতন 
অধ্যাপক ডুমার কাছ থেকে । অধ্যাপক জানিয়েছেন, 
তার গ্রামের রেশম-ব্যবসায়ীদের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে 

গুটিপোকার কোনও দোষে। তিনি অনুরোধ 

জানিয়েছেন ষে, পাস্তর কোনও প্রকারে উক্ত 

ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে পারেন কিনা । 

পাস্তর তার অধ্যাপকের কথ! অগ্রাহা 

করলেন না। তিনি ত্বার অধ্যাপকের গ্রামে গেলেন। 

তখন দক্ষিণ ফ্রান্গের বেশম ব্যবসায়ীদের গুটিপোকার 

একপ্রকার রৌগের দরুণ ভীষণ ক্ষতি হচ্ছিল । পাস্তর 

যখন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে যান তখন 

তার রেশমের গুটিপোক]1 সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা 

ছিল না। যাহোক, জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যাদি 
জেনে নিয়ে পাস্তর পরীক্ষা করে দেখলেন যে, 

গুটিপোকার গায়ে একরকম কালে দাগের 

আবির্ভাবই হচ্ছে ওদের রোগের লক্ষণ। পাস্তর 

প্রথমে ডিম বাছাই করার এক প্রথা প্রবর্তন 

করেন ও সেই প্রথা অহ্ছসরণ করবার জন্তে 

ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেন। পাস্তরের ধারণা 

ছিল যে, তার নির্দেশমত ডিম বাছাই করলে 
নবপ্রস্থত গুটিপোকাগুলোর এ রোগে আক্রান্ত 

হবার আশঙ্কা থাকবে না। 

পরের বছর পাস্তরের সমস্ত আশাই হতাশায় 

পরিণত হলো। . বাছাইকরা1 ডিম থেকে যে 

দব গুটিপোকা জগ্মালো সেগুলোর মধ্যে 

পুই পান্তর ১৪৩ 

দেখা দিল নতুন একরকম রোগ। এই রোগে 
অল্ল কয়েকদিনের মধ্যেই মার! ধেত গুটিপোক।- 
গুলো। পাস্তর আশ্যর্যান্তিত হলেন; নতুন 

রোগে আক্রান্ত গুটিপোকাগুলোর গায়ে কোনও- 

রকম কালে দাগ ছিল না--এরা বদহজমের 

দরুণই মারা যেত বেশী। পাস্বর দিশেহারা 

হয়ে পড়লেন। শুধু তার নিজের অসাফল্যেই 
নয়, রেশম ব্যবসায়ীদের কঠোর বিদ্রপেও তিনি 
বিব্রত বোধ করলেন । 

পাস্তুর কিন্ত নিশ্টেষ্ট হয়ে রইলেন না। তিনি 

আবার পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। রোগগ্রস্ত 

গুটিপোকার মল তুঁত পতার সংগে মিশিয়ে 
সেই পাতা খেতে দিলেন কয়েকটি স্থুস্থ গুটি- 

পোকাকে। স্বস্থ গুটিপোকাগুলো রোগাক্রাস্ত 

হয়ে মারা গেল? কিন্তু তাদের গায়ে কোনও রকম 

কালে। দাগ দেখা গেল ন1। কালো দাগ ন! 

পাওয়ার জন্তে পাস্তর হতাশ হয়ে পড়লেন। 

গারনেজ নামে পাস্তরের একজন সহকারী 
পুনর্বার পাস্তরের পরীক্ষা! করেন। তিনি একট! 
রোগগ্রস্ত গুটিপোকার দেহ গুড়ো করে সেট! তত 
পাতায় মাখিয়ে সুস্থ গুটিপোকাকে খাওয়ালেন। 

দেখ! গেল, এ সুস্থ গুটিপোকা রোগাক্রান্ত হয়েছে 

ও তার গায়ে কালো দাগ দেখা দিয়েছে। 

এভাঁবে গারনেজ জানতে পারেন যে, এ কালো! 
দাগগুলো হলো কতকগুলো জীবাণু । গারনেজ 

তার আবিষ্কার সম্বদ্ধে পাস্তরকে জানালেন যে, 

& পরজীবীগুলোর জন্যেই গুটিপোক1 রোগগ্রস্ত 

হয়ে পড়ে। 

পাস্তর আবার তার পৃবোক্ত ডিম বাছাই 

করবার প্রথ। পরিবতিত করে চালু করেন। 

এবারের যথেষ্ট স্বফল পাওয়া গেল। পাস্তর গ্রাষে 

গ্রামে ঘুরে ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে দ্িলেন-_ 
গুটিপোকাগুলোকে স্থস্থভাবে পালন করবার 
উপায় ও তাদের রৌগের কারণ। এই সময়ে 
হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তপাতের দরুণ পাস্তবের শরীরের 
একাংশ অবশ হয়ে ঘাঁয়। 



উদ্ভিদ বনাম উড্ভিদবিদ্ 
্ীতম্ঘয় বাগচী 

আমেরিকার মিসিলিপি নদীর পশ্চিম প্রান্তের 
উর্বরতার কথ! বিখ্যাত। পাঁচবার চাষ করেও 

উর্বরা শক্তির কিছুমাত্র হাঁস হয় না। কিন্ত 

পর্বপ্রান্ত ঠিক এর বিপরীত। বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে 
পড়ে আছে ক্লান্ত, শক্ত নিজীধের মত মরা মাটি। 

আত্রাহাম লিংকনের সময় যে ফসল পাওয়া যেত 

আজ তার এককণাও পাওয়া দুক্ষর । বিশেষজ্ঞরা 

শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন--'এ অঞ্চল নিশ্চয়ই 
মক্ষড়মি হয়ে যাবে । কিন্তু তাদের সেই 

ভবিষ্কৎবাণী মিপ্যা প্রমাণিত করলেন জর্জ 

হঞ্চার। 

ইত্ডিয়ানার লাফায়েতে টিপাকানো জায়গার 
এক কলেজের অধ্যাপক হচ্ছেন জর্জ হফার। 

একদিন বক্তৃতা শেষ করে ক্লাসের বাইরে আসছেন 
--এমন সময় একটি ছাত্র প্রশ্ন করে বলল--আমাদের 

এ অঞ্চলে তেমন ফসল হচ্ছে না কেন স্যার? 

তাদের কি কোন রোগে ধঝেছে? 

ছাত্রটি হলে ইলিনয়েসের ম্যাকলীন কাউণ্টীর 

ফ্রাংক্স্ প্রতিষ্ঠানের কর্মী জিমি হোলবার্ট। 
ভার এই প্রঙ্গের উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না 

জর্তোর। ভান বিপদে পড়লেন । কারণ এবিষ;য় 

তিনি কোনদিনই কিছু চিন্তা করেননি। কিন্ত 
দমে যাবার পাত্র নন জর্জ। কলঘিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে 

পড়যার সময় অধ্যাপক ফাল”টন কার্টিসের কাছ 
থেকে অমূল্য উপদেশ পেয়েছিলেন গবেষণা কর 

জানতে পারবে? হঠাৎ সেই উপদেশের কথা তাঁর 

মনে পড়ে গেল। তিনি শুধু বললেন--চল দেখি 
আসল ক্বারণটা আমর! খুঁজে পাই কিনা! 

আগ্রত্যাশিতভান্বে এক অভাবনীয় পরিবর্তন 

এল জর্জের জীবনে । অধ্যাপনার "আড়ালে সুরু 

হলো গবেষণার নাধন1। সাথী হয়ে রইল শুধু 
জিমি হোলবার্ট। 

মাদীতে কাজ করার দরুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা 

ছিল জিমি | সে বলে দিতে পারেশ-কোন্ মাটিতে 

কি জন্মায়, গাছের শীষের প্রভেদ, বিভিন্ন জিনিসের 

নাম আর পরিচয়। তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে 

বেড়াতে জর্ের মনে হলো তিনি ঘেন এক 

নতুন পৃধিবীর সন্ধান পেয়েছেন। মাঠে মাঠে 

ঘোরবার সময় দেখলেন--তাজ। ভুট্টার অকাল মৃত্যু, 

রুগ্ন আর নেতিয়ে-পড়া চারাগাছ। এথেকে 

কিছু কিছু অংশ 'তুলে আনলেন গব্েণাগার়ের 
জন্তে। দীর্ঘদিন ধরে চলল তাজ! আর বিবর্ণ ভূটা, 

শক্ত ও ভাঙ্গা ভাট] নিয়ে গবেষণা । ইলিনয়েসের 

ব্রপিংটনের বিস্তর্ণ জমিতে সরু হলে পণীক্ষা। 

স্রাংকরা সমস্ত চাহিদা জোগাতে লাগল। থুৰ 

শিগগীর শেষ হয়ে গেল এই অভিযান। 

গবেষণার বিবরণ বের হবার সঙ্গে সঙ্গে 

ওয়াশিংটনের সরকারী থাস্-শশ্তক বিভাগ জর্জ- 

হোলবার্টকে এক বৃত্তি দিলেন। চাষীরা তাদের 
বিশেষজ্ঞ বলে মেনে নিল এবং সমস্ত ইতিয়ান। 

প্রদেশে সরু হলো বিজয়োল্লাস। 

এই অবস্থায় হোলবার্ট জর্জের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ফ্রাংকসের বীজ বিভাগে 

কাজ করবার জগ্যে। সেখানে নতুন নতুন 

প্যারালাইট বা পরঞ্জীবী নিয়ে চীলালেন গবেধণ! । 
কিন্ত জর্জের পথ ছিল ভিন্ন। যেদিন থেকে 

তিনি নতুন পৃথিবীকে ভেনেছেন সেদিন থেকে 

তার স্থুরু হয়েছে তাকে এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত 

করবার এক অভ্ভুত পরিকল্পনা ফাজে লাগাধান্গ 

সাধনা । 



মার্চ, ১৯৫০] 

জমিতে জমিতে ঘুরে বেড়ান জর্জ । ভাল আর 

খারাঁপ শশ্ত দেখেন । লঙ্কা! লম্বা ডাটাগুলো দু-ফল| 
করে চিরে ফেলে তাঁর ব্যাধি নিয়ে গবেষণা করেন । 
ভাটার গাঁটগুলো পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ 

করলেন, খারাপ ডখটার নীচের দিকে একটু বাদামী 
রডের আভা থাকে; ভালর বেলায় থাকে নীলাভ 

সাদার আভা। হাজার হাজার ভাটা নিজে 

পরীক্ষ! করে এই পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। মনের 

মাঝে ভাবনা ঢুকলো--কেন এরকম বাদামী রঙ 

হয়? তবে কি কোন পরজীবী বাস! বেঁধে 

আছে? 

জর্জ ইত্ডিয়ানীপোৌঁলিসের সেলবিভিল থেকে 

ছু-বস্তা ্স্থ আর অসুস্থ চারা নিয়ে এসে মাটিতে 

পুতে দিলেন। কিছু পোতলেন আযাসিভ মেশানো 

আর চুন মেশানো মাটিতে । দিন কয়েক পরে 
দেখা গেল, ভাল আর খারাপ বীজ তআ্যাসিড 

মেশানো মাটিতে কম জন্মেছে । জর্জ হোলবার্ট 

গবেষণার আগের সিদ্ধান্ত ছিলস্ষ্বীজের সুস্থতা, 

অন্ুস্থতার ওপর ফসলের পরিমাণ *নির্ভর 

করে। কিন্তু এখন দেখা গেল-_খারাপ বীজও 

চুন মেশানো মাটিতে ভাল ফসল দিতে পারে। 

স্থানীয় কতৃপক্ষ আবার পরীক্ষা করলেন; কিন্তু 
ফলাফলের কোন পরিবর্তন হলো না। পঝ্জীববা- 

মুক্ত শশ্ থেকে যেমন প্রচুর ফসল পাওয়া যায়, 
ভাল জমি থেকেও তেমনি ফসল মেলে । 

কিন্তু এর পরেও সমন্ডা থেকে গেল। বাদামী 

রং কোথা! থেকে আসে তার কোন উত্তর মিললে! 

না। জর্জের মাথায় ঘুরছে কেবল শিকড়-পচ] চার! 
গাছগুলোর কথা । ইতিমধ্যে হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত 

ঘটনা ঘটে গেল। পেনসিলভেনিয়ার পথ ধরে চলতে 

চলতে এক ব্যবসায়ীর দেখ! পেলেন জর্জ। 

ব্যবসায়ী জানালো, কড়ার দোঁষে ভূটাতে তিলের 

মৃত কালে! কালো ছোট ছোট দাগ পড়বার ফলে 

ব্যবসায়ের ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। জর্জ শুধু বললেন 
চারা মমেত তুট্রা গাছগুলো গবেষণাগারে পাঠিয়ে 

উদ্ভিদ বনাম উদ্ভিদবিদ্ ১৪৫ 

দিতে। তূট্রা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, 

তাতে লোহার অংশ থাকার জন্যেই কালো চিহ্ন 
আছে। কিন্তু তিলের মত এ কড়া দাগ কোথা 

থেকে পড়ল? কয়েকটা চার! গাছের ভাটা 

লম্বালম্বি চিরে ফেলে দেখতে পেলেন-_াটের 

নীচে বাদামী রঙের আভা! এ-ও কি লোহার 

দাগ? জর্জ সিদ্ধান্ত করলেন--মাটিতে অতিরিক্ত 

লোহা থাকলে ফসলের মুলে লোহা জমে বাঁয়। 

ফলে জবেরেল।” আক্রমণের পথ সহজ হয়ে ওঠে। 

জর্জ আবার চিন্তায় পড়লেন, এই লোহার 

হাত থেকে ফসল কিভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারে। 

ইতিমধ্যে খবর এসে পড়ল যে, হুসিয়ার ষ্টেটের 

আলুমিনিয়ামের কাখখানা! এলাকায় ফসল ভাল 

হয়নি। জর্জ দিনরাত গবেষণা করে চলেছেন 

এই ছুই মারাত্মক শক্রর অত্যাচার থেকে দেশ- 

বাসীকে বাচানোর উপায় নির্ণয়ের জন্তে ৷ হঠাৎ এক 

সুত্র পেলেন--রোড.্ দ্বীপের অধিবালীরা মাটিতে 
চুন মিশিয়ে আযালুমিনিয়াম দূর করে চাষের উপযোগী 
করে তোলে। মস্ত ষ্টেটের মাটি নিয়ে গবেষণা 
স্থুরু হলো । আযলুমিনিয়ম মিশ্রিত মাটিতে দেখা 

গেল--ফুসারিয়াম পরজীবী প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। 
তারপরেই তাঁর মনে হলো আযালুমিনিয়ামের হাত 

থেকে ফম্ফেট রেহাই পেলে লোহার হাত থেকেও 

পাবে। তখনি ফসফেট মিশ্রিত মাটিতে বীজ 

পোতবার ব্যবস্থা হলো। ফনল ভালই হলো, 

তবে সমস্ত জমিতে নন! ফসফেট পদ্ধতি কয়েক 

জায়গায় হতে দেখা গেল । তবে উপায়? জর্জ 

আবার চিন্তায় পড়লেন ! 

সেই সম্য় উত্তর ক্যারোলীনার টেরসিরাতে 

ওয়াশিংটনের খাছ্যশস্ত বিভাগ এক চিঠি পাঠালো 

জজের কাছে। পত্র প্রেরক জানালেন যে, 

সেখানকার ফসলের অবস্থা খুব খারাঁপ। ফুসারিয়াঁম 

পরজীবীদের এই কীতি বলে সবার ধারণা । জর্জ 

উত্তরে লিখলেনস্পসেখানকার কিছু মাটি আর 

কিছু ডাটা পাঠিয়ে দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে 



১৪৬ 

এ উপদেশও দিলেন যে, বোধহয় জমিতে সাবের 

অভাব হুচ্ছে। তাই কোথাও ফস্ফেট, কোথাও 

পটাশ ছড়িয়ে দ্িন। ফস্ফেট পদ্ধতি মনে গীথা 

ছিল; কিন্তু “পটাশ' কথাট। অপ্রত্যাশিতভাবে 
বেরিয়ে এলো । পত্রপ্রেরক পটাশকে কাজে 

লাগালেন। এদিকে মাটি পরীক্ষা! করে জর্জ পেলেন 

লোহার প্রাচুর্য পত্রপ্রেরককে আবার জানিয়ে 
দিলেন চুনের অভাবের কথা । সত্ার কথামত পত্র- 
প্রেরক প্রথমে ফদ্্ফেট ও চুন মাটিতে মিশিয়ে 
তাতে দিলেন পটাশ। অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। 

দেখতে দেখতে চারদিক ফসলে ভরে উঠল। 

জর্জের এতদিনের পরিশ্রম, গবেষণা, অধ্যবসায় 

সফল হলে।। তিনি জানালেন--লোহা আর 

ফুসারিয়ামকে জব্দ করতে পারে পটাশ। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [৩য় বর্ষ) ৩য় সংখ্য। 

জর্জের গবেষণা আর পরিশ্রম আজ হুসিয়ার 

স্টেটকে আনন্দে মুখরিত করে তুলেছে। সেই 
সে জমি হয়ে উঠেছে স্থজলা, সুফল, শন্বস্তামল।। 

পোকা নেই, পরজীবী নেই; নেই লোহা আর 

আলুমিনিয়ামের প্রাচ্য । ফসল যেন নিজের মৃখেই 
বলতে শিখেছে--তার অস্থথ ও অস্থবিধার 

কথা। চাইতে শিখেছে লোহা আক্রমণের 

প্রতিষেধক । তার চাঁওয়া আজ আর 

পাওয়! যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করারও 

পথ নেই। প্রকৃতির দানের বিরুদ্ধে সেদিনের 

অভিযানের পালা-ও শেষ হয়েছে। 

কিন্ত জর্জের মুখে শোন! যায়, তার গবেষণা 

আজও শেষ হয়নি'.. | 

"একাদশ ব1 দ্বাদশবর্ধীয় বালকদিগের গলাধঃকবণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত 

হইয়াছে তদ্দারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহ! সঠিক বলা যায় না। 

আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে । জ্ঞানের গ্রতি একট 

আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিষ্ভালফ্েরে দুই তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ 

ফল লাভ হয় না। এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিষ্ভালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্ালয়সমূহে 

বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আস্তরিক অনুবাগ 

সম্পন্ন ব্যুৎ্পন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়। যায় না। কেননা ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে 

কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশই যেখানকাঁর ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ব 

সেখানকার যুবকগণের দ্বার| অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্ভার শাখাপ্রশাখাদির উন্নতি হইবে এন্ধপ 
প্রত্যাশা! করা নিতান্তই বৃথা । সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্বে জাতীয় ভাষার 
উন্নতি বিধান কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ অধ্যবসায়মূলক কাধে)র সাফল্য সম্পাদনের আশা 

নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্ততঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরপ হান্তোদ্দীপক উন্মত্ততা 
পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ -- 

শিক্ষিতের এরূপ জঘণ্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

শিক্ষা শেষ করিয়! জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়৷ আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই 
সময়েই গ্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আর্ত হয়; কারণ সেসব দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি ষথার্থ 

 অন্ত্রাগ আছে। তাঁহারা একথা অম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে 

_ বাতির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত লময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, 
..স্থতরাং জঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্বরাঁজি দৃষ্টিগোচর না! করিয়াই স্ষুপ্ন মনে 
প্রত্যাবর্তন করি ।” "আচার্য প্রসন্ন 



বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
শ্রীঅধীরকুমার রাহা 
(ইতিহাস-পূর্ব যুগ ) 

বিজ্ঞান কি? ইংরাঙ্জী সায়েন্স কথাট। ল্যাটিন 
5০1:2 শব্দ থেকে উৎপন্ন । শব্টির অর্থ হলে। 

শেখা, বা জানা । কাজেই জ্ঞান ও বিদ্যাচ্চ 
ংক্রান্ত সকল বিষয়কেই বিজ্ঞানের অন্ততৃক্তি 

করা যেতে পারে। কিন্ত কাধত: বিজ্ঞান কথাটা 

খুব সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । বিজ্ঞান 

বলতে এখন মানুষের ভাষা, অর্থনীতি ও 

রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান বাদ 

দিয়ে শুধুমাত্র বিশ্ব-প্রক্তি সম্পকিত সুশৃঙ্খল জ্ঞান 
বুঝায়। 

ছুটি উৎস থেকে বিজ্ঞানের ছুটি ধারার উৎপত্তি 

হয়েছে । প্রথমটি হলো-সধীরে ধীরে হাতিয়ার 
ও যন্ত্রপাতির স্তি। এর ফলে মানুষের সহজ ও 

নিরাপদ জীবনযাত্রা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়টি 

হলো!--ন্য্ি-রহস্ত ব্যাখ্যায় মানুষের চিস্তাধার!। 

প্রথম ধারাকে যন্ত্রবিষ্ভা (6০1)0010£5 ) বলা 

ধেতে পারে। বিজ্ঞানের আদিযুগে এই ধারায় 

মানুষের সমস্যা গুলো! বেশ জটিলই ছিল। বন্ৃকাল পরে 
বিজ্ঞানের এই ধারাই ফলিত বিজ্ঞানের রূপ নেয়। 
এই দ্বিতীয় ধারা এঁতিহাসিক যুগ থেকেই বিশুদ্ধ 

জ্ঞানান্বেষণের পথে বেড়ে উঠেছে । বর্তমানে এই 

ধারাটিই প্রবন্ধের বিষয়বস্ত | 

ভূতত্ববিদি ও নৃতত্ববিদগণ যথাক্রমে পৃথিবীর 
গঠনসৌকর্ধ ও মৃত্তিকাস্তঝের ক্রমবিকাশের ইতিহাস 
এবং মাছষের শারীরিক ও সামাজিক ক্রমবিবর্তনের 

ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছেন। পৃথিবীর মাছষ ও 

বিজ্ঞানের আদি উৎপত্তির অনুপন্ধান পাওয়া 
ধাধে ভূতত্ববিদ “ও নৃতত্ববিদগণের প্রদত্ত আদি 
মানবের বিবরণীতে । 

পৃথিবীর উপরিভাগ ১৬, কোটি বছর পূর্বে 

কঠিন হয়ে জীবজন্তর বাসযোগ্য হয়--এই হিসেবই 
আজকাল অনেকে যথার্থ বলে মনে করেন। 
ভূতব্ববিদগণ বলেন, ভূত্বক কঠিন হবার পর পৃথিবীতে 

ছয়টি অধ্যায় দেখা দেয়। (১) আগ্নেয় শিলা 

যুগ (41:০1086৪21 ) অর্থাৎ প্রস্তবীভূত তরল ধাতু 

গঠিত আগ্নেন শিলার যুগ। (২) প্রথম পর্যায় 

প্রাথমিক প্রাণ আবির্ভাবিক যুগ (৪1820201), 

(৩) মাধ্যমিক বা মেসোজোয়িক (15502015 ), 

(৪) তৃতীয় পর্যায় (61৮27 ), (৫) চতুর্থ 

পর্যায় (3080610215 ), (৬) এতিহাসিক যুগ । 

এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে একটি যুগের সঙ্গে 

আর একটি যুগের সম্পর্ক স্থির করা যায়, 

ভূত্বকে প্রতি যুগের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য কবে। অবশ্ঠ 

বছরের অঙ্কে কোন যুগেরই সঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ 
করা সম্ভব নয়। 

একদল নৃতত্ববিদের মত এই ধে, মানুষের 

হাতের কাজের নিদর্শন পাওয়া যায় তৃতীয় পর্যায়ে 

এপর্বস্ত যে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে এই 

মতই সমধিত হয়। ভূত্বকে মানুষের সর্বপ্রথম 

চিহ্ন পাওয়া যায়, দশ লক্ষ থেকে এক কোটি 

বছর পূর্বে--পৃথিবীর বয়সের এটা অতি ক্ষ 
ভগ্নাংশ মাত্র। এই সময়ে মান্ষের অস্তিত্বের 

চিহ পাওয়া ধায় অস্ত্র বা যস্ত্রের আকারে কাটা 

কাচ-পাথর থেকে । ভূপুষ্টে, নদীগর্ভে, মৃত্তিকা 
খননকালে দৈবক্রমে, প্রোথিত নগরীর খননকাধে 

বা মানুষের অন্ততম আদিম বাপগৃহ--গিৰি গুহায় 

আদিম যুগের মানুষের এই চিহ্ৃগুলো পাওয়া 

গেছে। আদ্দিম মাঁনবের- প্রথম যুগে ব্যবহ্বত 
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এই পাথরের হাতিয়ারগুলোর সঙ্গে প্রকৃতি-জাত 

পাথরের পার্থক্য খুবই কম। কোন কাচ-পাথর 

হয়ত দৈবক্রমে, জলের আঘাতে, ব। ভূপঞ্চালনে 

ধারালো হয়ে অস্ত্রের আকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে । 

আদিম মানুষ প্রথম যুগে সেইগুলোই অস্ত্র ও 

হাতিয়াররূপে ধ্যবহার করেছে। কিন্তু এপ পরের 

স্তণে অর্থাৎ পেলিওলিথিক যুগে মান্ষ কত্রিম 

উপায়ে অন্দর তৈরী করা মুর করেছিল তা 

নিঃসন্দেহ। 

অবশ্য আদিম মানবের ব্যবহৃত পাথরের 

অনেক অস্ত্র আদপেই খান্ষের তৈরী কিনা 

এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই মন্দেহজনক অস্ত্র ও 
হাতিয়ারের কথা ছেটে দিলেও প্রপ্তর যুগকে 

দুভাগে ভাগ কর! বায় । পেলিগলিখিক মানুষ তার 

অস্ত্র শাণিত করে পশু শিকার করত; কিন্তু 

পশুপালন বা কৃষিকর্ম কত না। নিওলিথিক 

মান্য এদের চেয়ে উন্নত ধরনের | অগ্বস্থান থেকে 

এরা এসে পশ্চিম ইউরোপে বসতি স্থাপন করে 

বলে মনে হয়। এরা সঙ্গে আনে কুষিবি্া, 

মৃৎশিল্প, ধারালো পালিশ করা কাচ-পাথর, 

আগ্নেয়শিলা, হাড়, পশুর শিং ও হাতীর দ্ীতের 

তৈরী যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার। পৃথিবীর কোন 

কোন অংশে নিওলিখিক মানুষ তখন ধাতুজ শিলা 
থেকে তাম্র নিষ্কাশন এবং টিনের সহযোগে সেই 

তাম্রকে কঠিন করবার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে; 
অর্থাৎ মানুষ তখন প্রস্তর যুগ থেকে ত্রোঞ যুগে 

প্রবেশ করছে এবং ধাতুবিষ্য। আবিষ্কার করতে 

স্থকু করেছে। ব্রোঞ্ধ যুগের স্থান কালক্রমে 

গ্রহণ করে লৌহ যুগ। কারণ তখন মাহ 
ুদ্ধাপ্র তৈরীতে লৌহের উপযোগিতা! বুঝতে 
পেরেছিল। 

লৌহ যুগের প্রস্তর পরীক্ষাকালে দেখ! যায়-- 
এ স্তরের যতই উপরের দিকে যাওয়! যায়, যন্ত্রপাতি 

ও হাতিয়ারের সংখ্যা ও আকার-প্রকার ততই বৃদ্ধি 
পাঁয়। এই সব অস্ত্রস্ব যুদ্ধকালে বা শক্রর 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [৩য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

পশ্চাদ্ধাবন কালে যোদ্ধাদের হাত থেকে খসে 

পড়েছিল হয়তো! সেই থেকে সেখনেই সঞ্চিত 
থেকে মাটির নীচে চাপ! পড়ে গেছে । আবার 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বাসগুহাতেও এই 

সব অস্ত্রশস্ত্ের সন্ধান পাঁওয়। যায় । এই সব গুহায় 
কাঁচ-পাথর জ্ালানেো। আগুনের চিচ্ছে মানবের 

আর একটি হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়। যায়। 

অন্তদ্দিকে বৃক্ষলত1 ও পশুপক্ষীর ধ্বংসাবশেষ থেকে 

এ স্তরে ভূপুষ্ঠের তৎ্ক।লীন আবহীওয়া উষ্ণ, 

নাতিশীতোষ্ণ বা হিমীধিকপৃর্ণ ছিল তার পরিচয় 
পাওয়। যায় । 

মানুষের পুবাকাহিনীর আদিধুগে শীতাতপ থেকে 

আন্মরক্ষাবু সহজ পন্থা হিসেবে মানুষ গিরি গুহায় 

আঙখর় নেয়। এর ফলে তাদের পরিত্যক্ত হাতিয়ার 

ও ঠৈেজসপত্র খেকে তৎকালীন মাস্থষ সম্বন্ধে 

জ্ঞাতব্য বিষয়ের যাদুঘর হস্তগত হয়েছে আধুনিক 

মানষের! তাছাড়। পেলিওলিখিক যুগের স্থত্রপাত 

থেকে এই গিরি গুহা সমূহের দেয়ালে অগ্িত চিত্রাবলী 

হাজার হাজার বছর পূর্বের মানুষের জীবনযাত্রা 

প্রণালী ও তাঁদের ধরন-ধাঁরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান 

করছে। 
চতুর্থ পর্যায়ের স্থরু থেকে শেষ হিমযুগের 

আগমন পর্যন্ত নিম্ন পেলি৪লিখিক সভ্যতা বনু 

সহশ্র বর্ষব্যাগী স্থায়ী হয়েছিল। বর্তমানের ফ্রান্স 

ও ইংল্যাগ্ড নামধেয় ভূখণ্ডের মাঝে এই সময় ধীরে 

ধীরে মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতি অগ্রসর হতে 

থাকে । 

মধ্য পেলিগুলিথিক যুগ সাধারণত: ম।উন- 

টোরিয়ান সভ্যতা নামে অভিহিত হয়। কারণ 

[,০9 752195 নামক স্থানের নিকটস্থ মাউসট্রিয়ার 
নামক স্থানে প্রথমে এর সন্ধান পাওয়া যায়। 

মাউসটোরিয়ান সভ্যতার জন্মস্থানেই এই সভ্যতার 
বাহক নিয়েগারথাল মানুষগুলোর সন্ধান পাওয়! 

গেছে। এই মানুষগুলো! নিয়স্তদ্ডের এবং মাহুষের 

বিবতনের প্রত্যক্ষ ধার! থেকে উদ্পন্ন নয় বলে মনে 
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হয়। মাউসটোরিয়ান যুগের শীভীধিক্য মানুষকে 
গিরিগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। ফলে এই 
গুহাসমূহে মানুষের নেক হাতিয়ার ও অস্ত্রের 

সন্ধান মেলে। এগুলো থেকে বোঝ! যায়, মানুষ 

পাথর কেটে অস্ত্র তৈরী করতে শিখেছে, নিয় 

পেলিওলিখিক যুগের মানুষের মত প্ররুতিজাত 

পাথরকেই অস্ত্রপে ব্যবহার করছে না! 

উচ্চ পেলিওলিখিক বা নিও আনখেোপিক 

মানুষ শেষ ভয়াবহ হিম-যুগের শেষে ফ্রান্সে দ্রেখা 
দেয়। যদিও এ সময়ের গিরিগুহার,প্রাচীর গাত্রে 

বন্না হরিণের ছবি এবং পশুর হাড় থেকে বোঝ। 

যায় যে, আবহাওয়ার শৈত্যাধিক্য তখনও কমেনি। 
মান্য হিসেবে উচ্চ পেলিগলিখিক জাতি পূর্ব- 

গামীদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। তারা তখন 

গৃহস্থালী দ্রব্যাপ্দি প্রস্তত করতে শিখেছে । পশ্- 

পাখীর হাড় শিল্পকাঙ্জে লাগাতে শিখেছে, কাঁচ- 

পাথর কাটার পদ্ধতি উন্নত করেছে। ম্যাডালে- 
নিয়ান ও উচ্চ পেলিওলিখিক স্তরের ভূত্বকে 

ছিত্রযুক্ত স্ুচ, হাড়ের তৈরী দু-মুখে হাপুন প্রভৃতি 
দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলো এবং অন্ঠান্ত 

হাতিয়ার পূর্বগামী মানুষদের হাতিয়ারের চেয়ে 

অনেক উদ্ত। ূ 

আর্দি মানবের অঙ্কিত প্রাীনতম গুহাচিন্র- 

সমূহ অনেকটা এই সময়েরই। ঘোড়া, মহিষ, 
অধুনালুপ্তক অতিকায় ম্যামথ ও জীবজন্তর ছবিগুলো! 

এই স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে 

পাওয়া যায় তৎকালীন মান্থষের চিন্তা ও বিশ্বাসের 
নমুনান্বরূপ ভূত-প্রেত ও ওঝর চিত্র। 

মান্যের এই বিশ্বান সম্পর্কে গভীরতর 
জান লাভ করতে হলে প্রথম এঁতিহাসিক যুগের 
গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের বর্ণিত চিন্তাধারা ও 

বিশ্বামসমূহের সঙ্গে এগুলোর তুলনা করা চলে। 

আধুনিক জগতের বিভিন্ন আদিম অধিবাসীদের 
মধ্যে এখনও এসব ধারণা ও বিশ্বাস গ্রচলিত 

আছে। মান্থষের আদিম ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের 

বিজ্ঞানের সংক্ষিণ্ত ইতিহাস ১৪৯ 

প্রচুর নমুন1 সংগ্রহ করেছেন ন্যার জেম্স্ ফ্লেজার 

তার "1)৬ 20102 79088, নামক পুস্তকে । 

বঝোমের সম্গিকটে আলপাইন পাহাড়ের নেমি- 

ক।ননে আদিম অধিবাসীদের ভিয়ানা নোমারে- 

নিপিস ও ভিয়ানা অব দি উড নামক কতকগুলো 

প্রথার ব্যাখ্যা কর] হয়েছে এই পুস্তকে । পৌরাণিক 
যুগের ব্থ আগে ববর যুগ থেকে পুরুষ 

পরম্পরাক্রমে এই প্রথাগুলো সেখানে পালিত হয়ে 

আসছে। নেমিকাননে একজন পুরোহিভ-বাজা 
ততদিন পর্যন্তই রাজত্ব করতেন যতদিন পর্যস্ত না 
তার চেয়েও শক্তিশালী বা ধূর্ততর আর একজন 
তাকে হত্যা করে তার হাত থেকে রাজত্ব 
কেড়ে নিত। 

নেমিকাননের এই অদ্ভুত প্রথার ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে ফ্রেজারকে আদিম যুগের পৃথিবীর দীর্ঘকালীন 
বর্ণনা দিতে হয়েছে । যাছুবিগ্যার দ্বার] বিশ্বপ্রকৃতি, 

ভূত, প্রেত, দেবতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, দেবতারূপে 

মানুষ, শস্যের উর্বরতাশক্তিদায়িনী দেবতা, শস্যমাতা, 

শস্যের হিতার্থে নরবলি, রাজারূপে যাছুকরের 

রূপান্তর, শশ্তহানি নিরোধে অক্ষমতাবশতঃ বা অন্য 

প্রাকৃতিক ছুযোগকালে এসব যাছুকর রাজাদের 

হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা 
উক্ত পুস্তকে স্থান পেয়েছে । এই স্তরে শিল্পই 
আদিম বিজ্ঞানের সমপর্যায়তৃত্ত হয়েছে । অনেক 

নৃতত্ববিদ মনে করেন--যাঁছুবিদ্যা থেকে একদিকে 

হয়েছে ধর্মের কুটি, আর একদিকে হয়েছে 

বিজ্ঞানের স্যষ্টি। কিন্ত ফ্রেজার মনে করেন-- 
যাছুবিদ্|। ধর্ম ও বিজ্ঞান একই ধারার বিকাঁশের 

ফলাফল। নৃতত্ববিদ রিভাসের মতে, যে ভীতি 
ও রূহস্যজড়িত চোখে আদিম বর্বর মামুষ বিশ্ব 

প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, তা 

থেকেই যাছুবিস্ক1 ও ধর্মের উৎপত্তি । 
এই বিশ্বপ্রকৃতির পিছনে কতকগুলো সুত্র ব! 

মন্ত্র আছে। সঠিক কার্ধপদ্ধতির দ্বারা সেই মন্ত্রকে 
আয়ত্ব করতে পারলে প্রারুতিক শক্তিকে বশ 
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করে কাজে লাগানো যাযন। যাছুবিগ্যার উৎপত্তির 

পশ্চাতে এই ভাবধারাই কাজ করেছে। অর্থাৎ 
ঘাহুরিগ্যা হলে প্রাকৃতিক স্থত্রের ভেজাল প্রয়োগ 

প্রচেষ্টা ।' অন্গকৃতি যাদুর ভিত্তি হলো-স*একই রূপ 

জিনিস সমরূপ ফলদানে সক্ষম হবে। ব্যাং ডাকলে 

বু্ি হয়-_-আদিম বর্ধর মানুষ ভাই ব্যাঙের সাজে 

সজ্জিত হয়ে ব্যাং ভাকতে থাকে, অনাবৃষ্টির সময় 
বুষ্টি নামানোর জন্যে । এইরূপ আরও অসংখ্য 

অনুকৃতি যাদুর উল্লেখ করা যেতে পারে । স্পর্শ 

যোগ যাছুর ভিত্তি হলো এই যে, কোন জিনিসের 
ধারণশক্তির বলে মেই জিনিসের অনুরূপ শক্তিলাভ 

করা ধায়। কোন অদ্ভুতকর্ম। মানুষের পরিত্যক্ত 

বস্ত্রথণ্ড ধারণের সঙ্গে ধারণকারী তার সমান শক্তি" 

লাভ করবে। তার দেহাংশ, কেশ বা নথধারণ 

করলে লোকে তার শক্তির অধিকারী হবে। এ 

দেহাংশের হানি ঘটালে মূল ব্যক্তিরও অমঙ্গল 
ঘটবে। 

কিন্তু যাঁছুবিষ্ঠার প্রভাব দ্বার! যাদুকর শ্রেণীর 

পক্ষে মানুষের উপর আধিপত্য বেশীদিন স্থাদ্ী 

হতে পারে না। কারণ শুধুমাত্র দৈবন্রমে যোগা- 

যোগ ঘটে যাদুকরের তুকতাক কখনও বা ফলপ্রদ 

হয়। কখনও ঘা ব্যর্থ হয়। মনে করা গেল, 

এভাবে ধাছুকন্ন সত্যিকারের কোন কার্ধকারণ 

সংগটিত করে বসল; ছুখান! চুড়ি ঠুকতেই আগুন 
জল্লে একট অলৌকিক ঘটনা! ঘটে গেল তার 

হাতে। এখন সে প্রকৃতই একট সত্য আবিষ্কার 

করে বসেছে; কারণ মুড়ি ঠকলেই যে আগুন 
জলবে এই সত্যটি মে জেনে ফেলেছে। 

এই দিক দিয়ে যাঁছুকর তখন বিজ্ঞানীর পর্যায়ে 

উন্নীত হয়ে গেছেন। কিন্তু যাহুবিষ্থার ক্ষেত্রে 

মন্ত্রন্্ ও তুকতাক সব সময় ফলপ্রদ হয় না। ন! 

হলে অন্ুগামীরা ভার উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে তাকে 

পরিত্যাগ করতে পারে, এমন কি--হতাও 

করতে পারে। এবং তা হতো! তার। করেছেও। 

এভ।বে হয়তো মান্থষের মনে অস্পষ্ট ধারণা জন্মে-- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বষ, ৩য় সংখ্যা 

প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তাই 
তারা তখন তাকিয়েছিল করিত অজ্ঞাত গ্রেতাআ, 

দৈত্য ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের ইচ্ছ! পুরণের 
আশায়। এই ভাবেই তার! হয়তো! আদিম ধর্মের 
সৃষ্টি করে। এই সময়ই আবার অন্যদিকে অগ্নি 

আবিষ্কার, পশুপালন, শন্তোত্পাদদন, হাতিয়ার ও 

যন্ত্রপাতির ক্রমোন্নতি, নিঃশব্দে বিজ্ঞানের উৎসবূপে 
কাজ করে চলেছে । যাুবিষ্যা, ধর্শ ও বিজ্ঞানের 

মধ্যকার সম্পর্ক এক এক সময় এক একরূপ হয়েছে। 

এই সম্পর্ক যাই হোক না কেন, এরা যে পরস্পরের 

সঙ্গে অচ্ছেগ্যরূপে জড়িত তাতে কোন সন্দেহ নেই ! 

সুধু অজ্ঞতার প্রেইরী-ভূমিতে বিজ্ঞানের অঙ্কুরৌদগম 
এবং বৃদ্ধি ঘটেনি । ঘটেছে কুসংস্কার ও যাঁদুবিগ্যার 

গহন অরণো, য! বারংবার মানুষের জ্ঞানাস্কুর 

বুদ্ধির পথরোধ করেছে৷ 

নিওলিখথিক মাচুষ যে উন্নতধরনের ছিল তার 

প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের পাথরের তৈরী 

অস্ত্রশস্থ ও হাতিয়ারে ক্রাস্তিগত উদ্দিত স্ুর্যমুখী 

প্রস্তবের ফলাকার চিহ্ন থেকে । মনে হয় এগুলো 

হয়তো শুধু ধর্মকর্মেই বাবহত হতো! না, জ্যোতি- 

বিষ্যার চর্চায়ও লাগত । 

প্রাগৈতিহাসিক কবর থেকেও অনেক 
মুগ্যবান ও চমকপ্রদ তথ্য আহরণ কর! যায়। 

নিওলিথিক যুগের শেষ পর্যন্ত সমাধির সম্ধ/ন 
পাওয়া যায়। শব্দাহ প্রথা বোধ হয় ব্রো৪ যুগ 

থেকে প্রচলিত হয়। তাও বিশেষকরে মধ্য 

ইউরোপে । এখানে বনভূমি থেকে শবদাহ কার্ধে 

কাষ্ঠ আহরণের সুযোগ ছিল। কবরের মধ্যে 

নিপুণ হাতে তৈরী পাথরের হাতির ও অস্ত্রশস্ত্র 

পাওয়! যায়। এগুলো শুধু সমপাময়িক শিল্প 
পিদর্শক নয়। এথেকে বোঝা যায় যে, মৃতের 

কবরে অন্ত রেখে দেওয়া হতো এই 
বিশ্বাসের বশে যে, এগুলো পরলোকে আত্মার 

প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। এই বিশ্বাম তখনকার 
মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
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কি প্রাগৈতিহাসিক, কি পৌরানিক, কি 

আধুনিক, কোন যুগের মাহুষের স্বন্ধেই খুব একটা 
যুজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আরোপ করতে পারা যায় 
না আদিম মানুষ যখন তাঁর মুত পিতাকে 

স্বপ্নে দেখে তখন সে কোন তর্কই তোলে ন1। 

স্বপ্নকে সে সত্য বলেই মেনে নেয় এবং তার 

পরলোকগত পিতাকে জীবিত বলেই মনে করে। 
যদিও তার এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক, কিন্ত তা 
হলেও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার পিতার জীবনের 
বিনাশ ঘটেনি, হয়তে। রয়েছে সে প্রেতরূপে বা 

স্থষ্ম জীবনে-স্এমনিভাবেই লে গ্রহণ করে স্বপ্নের 

ব্যাপারটিকে । প্রাকৃতিক ও আধিভৌতিকের 
মধ্যে পার্থক্য তার কাছে ক্ষীণ-_মস্পষ্ট ! 

ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রোপ্ধ যুগের 
পতন হলে! । সেই সঙ্গে মানব ইতিহাসের এক 
উন্নততর লাংস্কতিক অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ 

করি। এখানে আমর! দেখতে পাই--ধাতু নিমিত 
কুঠার, ছুরিকা এবং তাদৃশ অন্যবিধ অস্্--বর্শ! 
ও তরবারি এবং প্রদীপ প্রভৃতি গৃহস্থালিব দ্রব্যাদি | 

জীবনযাজ্রায় উপকরণ হিসেবে প্রস্তবের উপর 

সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া পরিত্যাগ করেছে মাহ 
তখন। লৌহ, ব্রোঞ্জের স্থান গ্রহণ করার সঙ্গে 

সঙ্গে আমরা সূৃত্যিকারের এতিহাপিক যুগে 
প্রবেশ করি। পাথর, মাটি, চামড়ার কাগজ ও 

ভূর্জপত্রে লিখিত নানাবিধ মালমসল! একত্র গ্রথিত 

করে ইতিহাঁম বচনা তখন হতে সম্ভবপর হয়। 

ইতিহাসের উা 

আদিম কৃষিকর্ম, শ্রমশিল্প সহ মানুষের 
স্থিতিবান জীবন সুরু হয় নীল, ইউফ্রেটিস্, 

টাইগ্রিস, সিন্ধু গ্রভৃতি বৃহৎ নদীগুলোর উপকূলে । 
চীনের প্রান সভ্যতার উৎপত্তিও এই 

নদী-কৃলে। নদী-কুলে এই সমাজবদ্ধ মানুষের 
সঙ্গে অল্প অন্ন পাঁরিচয় রেখে চলতো পশুচারক 
যাযাবর প্রেণী। পশুপাল সহ তারা কুলভূমি ও 

বিজ্ঞানের সংক্ষিণ্ড ইতিহাস ১৫১ 

মরগানের মাঝে ঘুরে বেড়াত। হাযাঁবর স্মার্জ 

মূলত পিতৃ-রাজতাস্ত্রি । সমাজের ভিত্তি ছিল 

ক্রীতদাম সহ এক একটি গোটা পরিবার । 

সেখানে অবাধ কতৃতত্ব ছিল পিতার। স্বাভাবিক 
নষয়ে প্রতি যাযাবর গোগী আহাধ ও পণুধাদ্য 

সন্ধানে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দুরে থাকত। 

ওল্ড টেষ্টামেন্টে আমর! যাঁধাবর জীবনের নিখুত 

বর্ণনা পাই :-- 

এবং লটেরও ছিল পঞশুপাল ও তাবু। 
সেও লটের সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু সেখানে 

অত লোকের স্থান সঙ্কলান হতো না। অতএব 

আব্রাহম লটকে বলল :-_-আমাদের সামনে 

সম্গ্র পৃথিবী কি পড়ে নেই? আমি অনুনয় 

করছি তুমি আলাদ! হয়ে যাঁও আমার কাছ 
থেকে । তুমি যদি ডানদিকে যাও আমি যাব 

বা দিকে । 

পরম্পরের কাছ থেকে দূরে সরে বিচ্ছিন্ন 

থাকার মনোবৃত্তি থেকে সভ্যতা বা বিজ্ঞান গড়ে 

উঠতে পারে না। বিচ্ছিন্ন ষাষাবর শ্রেণীর পক্ষে 

মিলিত হওয়ার প্রয়োজন হতে] শুধু ব্জন্ত শিকার 

বা নিমু'ল সাধনে এবং অন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধকালে। 

কখনও হয়তে। দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃটিতে বা জলবাধুর 

স্থায়ী পবিবর্তনে তৃণগুলস শুকিয়ে বনভূমি ও মরুছ্যান 

যাযাবর শ্রেণীর বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে । তখন 

এই যাযাবর শ্রেণীই বব আক্রমণকানীরূপে 

দুর্বার শ্রোতে ভেঙ্গে পড়ে মানুষের স্থায়ী বসতি- 

গুলোর উপর। আরব থেকে ইহুদীদের, পারন্তের 

সীমান্ত থেকে এসিরিয়ানদের, ইউরোপ ও এশিয়ার 

মুক্ত তৃণপ্রান্তবের অধিবাসীদের সমাজবদ্ধ মাহ্ষের 
বসতির দিকে এমমি কতকগুলো গতিগ্রবাহ লক্ষ্য 

করা যায়! 

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যাযাবরদের জীবনের 

মধ্যে শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং ফপিত বিজ্ঞানের 

উৎসের সন্ধান করা বৃথা । বহুযুগ ধরে সংরক্ষিত 

ইহুদীদের ধর্মপুন্তক ওল্ড টেষ্টামেন্টেব গ্রাথম অধ্যায়ে 



১৫২ 

যাযাবর জীবনের ছবি পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, 
পরবর্তী অধ্যায়ে মধ্য ও নিকট প্রাচোর ইঙ্জিপট, 
সিরিয়া, বযাবিলোনিয়! এসিরিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে 

স্থিতিবান মানুষের হুষ্ট বাজ্য সমূহের বিবরণী ৪ 
পাওয়া যায়। অনেক পরে অট্রাললিকার ভরনন্তপ, 
ভাক্বধ্য, প্রস্তর ফলক এবং বাজাবাজড়ার 

কবর খু'ড়ে এঁতিহাসিক এই অধ্যায় সম্থদ্ষে যে 
জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়েছে, ওল্ড টেষ্টামেণ্টের 

এই অধ্যায় সেই জ্ঞানের মুখবন্বরূপে কাজ 
করছে। 

প্রস্তর যুগের শেষ অধ্যায়ে ভূমধ্যসাগরের 

উপকুলবতী অঞ্চলসমূহ ভূমধ্যসাগরীয় জাতিদের 

জান ও বিজান [ ৩য় বর্ষ, এষ সংখ্যা 

দ্বারা অধুযুষিত ছিল। এর! খর্ধাকৃতি, লহ্ব-মুও 

এবং কৃষ্ণকায়। প্রাগৈতিহাপিক সভ্যতা যতটুকু 
অগ্রসর হয়েছিল তা ওদৈরই চেষ্টার ফল। 
ভূমধ্যসাগরের উপকূল ছাড়িয়ে মহাদেশের আরও 

অভ্যন্তরে মাঝারি দৈর্ঘ্যের কট। রঙের এবং বৃহৎ 
ও গোলাকার মাথার খুলিবিশিষ্ট তথাকথিত 

আলপাইন জাতির সন্ধান মেলে। এরা পূর্বদিক 
থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে। তৃতীয়ত, বাণ্টিক 

উপকূলে দীর্ঘকায়, সুশ্রী কেশযুক্ত, ভূমধ্যসাগরীয় 

জাতিসমূহের মত দীর্ঘ মুণ্ডের একটি জাতির 
অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এরাই আর্য নামে 

পরিচিত। 

“বিজ্ঞানের লক্ষ্য--জটিলকে অপেক্ষাকৃত মরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপাবের মধ্যে 

যোগন্ুত্র বাহির করা । বিজ্ঞান নিধণরণ করে--অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার 

অথগুনীয় সন্বদ্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়াস্ত জবাব 
বিজ্ঞান দিতে পারেন? গাছ হইতে খ্থলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ 

বল হয়--পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। 

জানিতে পারিলেও আবার নৃতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, 
জড় পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধমে'র নাঁঘ মহাকর্ষ বা 
8810000। এই আকর্ষণের রীতি নিদেশ করিয়া নিউটন যে সুত্র রচন! 

করিয়াছেন তাহা [৫৬ 0£ £1:৪51080100১ মহাঁকর্ষের নিয়ম । ইহাতে আকর্ষণের 

হেতুর উল্লেখ নাই। মাম্ষ মাত্রেই মরে--ইহ1! অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। 

মান্ধষের এই ধমে নাম মরত্ব। কিত্তৃ মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়। 

কারণ নিদ্রেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে । ফল 

পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্থোত্বরে * * * হেত্বাভাসকে হেতু 
বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । তবে একটা বলা যাইতে পারে। সর দাতা 

জানাইতে চান যে, তিনি গ্রশ্নবর্ত। অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন * * * 

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে-মানুষ যে-সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার 

করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনাঁর কারণ নয়, 199 ৪16 170 
68565 1 যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বদ্ধ মাঁজ, 

তাহার শেষ নাই, ইয়ত্তা নাই। বাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর 

অনধিগম্য |” অপবিজ্ঞান-রাজশেখর । 



সমুদ্রের ধাতব অম্পদ 

প্রীআনন্দমোহন ঘোষ 

আমদের এই পৃথিবী বহুবিধ অমূল্য সম্পর্দের 

আকর। বহুকাল থেকেই বুদ্ধিমান মানুষ এর 
সম্পদ সংগ্রহে ব্যগ্র ও সচেষ্ট। জৈব, অজৈব, 

মৌলিক ও যৌগিক নানাবিধ পদার্থের সন্ধান মানুষ 
পেয়েছে এবং এই সমস্ত পদার্থ আহরণ করে তার 

প্রয়োজন মিটিয়েছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে 

সঙ্গে নতুন নতুন বহু জিনিন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং 
হচ্ছে। এ উদ্দেস্টে বিজ্ঞানীরা সমস্ত রকম বাধাবিদ্ব 

অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন । পাহাড়-পর্বত, 

মালভূমি-সমতল, ছুর্গম অরণ্য সমস্ত স্থানেই তাদের 
অভিযান চলছে অপ্রতিহত গতিতে । 

কিন্তু পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ 

স্থল। কেবল স্থলভাগের সম্পদেই মাশ্ুষের 

প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না । সেজন্যে বিজ্ঞানীর! সাগর- 
উপসাগর থেকে বত্বরাজি সংগ্রহের চেষ্টায় আত্ম- 
নিয়োগ করেছেন। সমুদ্রের জল বিশুদ্ধ নয়। 

পাহাড়-পর্বত বিধৌত নদী, উপনদীর জলে সমুদ্রের 
জলভাগার পুষ্ট। তাই বিশুদ্ধ জলের উপাদান 

উদজান ও অশ্লজান ছাড়াও বহু যৌলিক ও যৌগিক 
পদার্থ থাকে সমুদ্রের জলে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ 

প্রণালীতে দেখ! গেছে যে, সমুদ্রের জলে বশ্রিশ 
রকমের পদার্থ আছে। কিন্ত এর সবগুলোই 
সমপরিমাণে বিগ্বমান নেই। কোনটি বেশী, 
কোনটি খুব কম আছে। তাছাড়া বেশীর 
ভাগ পদার্থ একেবারে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া 
যায় না। যৌগিক পদার্থের পরিমাণই বেশী। 
আবার কেন জিনিস স্থল থেকে প্রস্তুত করতে 

হলে যে খরচ পড়ে, সমুদ্র থেকে পেতে হলে তার 
খরচ আরও বেশী কাজেই যেসব জিনিসের 
পরিমাখ স্থলভাগে কম এবং যা প্রস্তত কনতে 

আধিক ক্ষতি হয় না, সেসব জিনিসই সমুদ্র থেকে 
প্রস্তুত করা হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ 

লবণ ), ম্যাগনিসিয়াম, ব্রোমিন প্রভৃতি কয়েকটি 

শিল্পে লাফলালাভ হলেও আথিক কারণে সমুদ্র 
থেকে অন্ত জিনিস প্রস্তুত করা এখনও সম্ভব 

হয়নি। 

প্রথমেই ধরা যাঁক সাধারণ লবণের কথা। 

সাধারণ লবণ, যার বাসায়নিক নাম সৌডিক্কাম 

ক্লোরাইড--বহু উদ্দেশ্টেই ব্যবহৃত হয়। খাছ 

ছাঁড়া, কিক মোডা, কাচ, ভাইড্রোকে।রিক আযাস্ভি, 

ব্রিচিং পাউডার প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার 

হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে "লবণ পাহাড়" 

থাকলেও সমুদ্র থেকেই লবণ প্রস্তত কর! সহজসাধ্য | 
সোডিয়াম ক্লোরাইড একেবারে খাটি অবস্থায় 

সমুদ্রে থাকে না। অন্তান্ত পদার্থ ছাড়া ক্যাল- 

সিয়াম ও মাগনিপিয়াম ক্লোরাইডই বেশী পরিমাণে 

সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে মিশে থাকে । এই 

সব পদার্থ একেবারে আলাদা কর! যায় না, তবে 

যতটা সম্ভব করা হয়, যাতে এ লবণ আমাদের 
থাগ্য হিসেবে কিংবা অন্তান্ত শিল্পে স্ববিধামত 

ব্যবহার করা যেতে পারে। গরম দেশে জের 

তাপেই নমুদ্রের জল বাম্পীভূত করা হয়। বড় 

বড় জলাধার তৈরী করে সেগুলো সমুদ্রের জলে 

ভি কর] হয়। এরপর থাকে কেলাসন ক্ষেতে বা 

ক্রিষ্্যালাইজিং প্যান। জলে যে সমস্ত যৌগিক 

পদার্থ থাকে বাম্পীভবনকালে একই সময়ে তারা 

দান! বাধে না। তাদের দ্রবণীয়তা অনুসারে দানা 
বাধে। সমুদ্রজলে যে সমস্ত পদার্থ আছে তাদের 

মধ্যে প্রথমে দানা বাধে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, 
তারপর ক্রমে কালসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম 
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ক্লোরাইড, ম্যাগনিসিয়াম সালফেট প্রভৃতি । তাই 

বাম্পীভবনের নমগ্ন যখন একটি কেলাসনক্ষেত্র থেকে 

আর একটি ক্ষেত্রে জল স্থানাস্তরিত কবর! হয়, তখন 

প্রথম ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ৯৬% সোডিয়াম ক্লোরাইড 
এবং এর সঙ্গে যেসব পদার্থ মিশে থাকে তাতে 

ক্যালসিয়াম সালফেটের পরিম্াণই বেশী থাকে। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে থাকে ৯৪% সোডিয়াম ক্লোরাইড । এর 
সঙ্গে মিশে থাকে কিছু ক্যালসিয়াম সালফেট এবং 

বেশী পরিমাণ ম্যাগনিসিয়াম সালফেট ও ক্লোরাইড । 

তৃতীয় ক্ষেত্রে থাকে ৯০% সোডিয়াম ক্লোরাইড আর 

এর সঙ্গে থাকে বেশীর ভাগ য্যাগনিসিয়াম লবণ 

ও কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম লবণ । কেলাপনের পর 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে লবণপ্তলে। স্ত,গীকৃত করে শুক 

কর। হয় এবং পরে তাদের আরও বিশুদ্ধ কর! 

হয়। এভাবে সমুদ্র থেকে সাধারণ লবণ প্রস্থত 

করা হয়। 

ব্রোমিন শিল্পেও বেশ সাফল্যলাভ হয়েছে। 

১৪০০ ভাগ সমুদ্রের জলে মাত্র ১ ভাগ ব্রোমিন- 

ঘটিত যৌগিক পদার্থ পাওয়া ষায়। ফটো গ্রাফি 
এবং গুঁধধপত্রে এই ব্রোমিন বহুল পরিমাণে ব্যবহার 

করা হয়। সমুদ্র থেকেই সাধারণতঃ ব্রোমিন 
পাওয়া যায় | পূর্বে সমুদ্রের আগাছা পুড়িয়ে তার 

ছাই থেকে ব্রোমিন প্রস্তত করা হতো। কিন্ত 

বোৌমিনের এক নতুন ব্যবহার উদ্ভাবিত হওয়ায় 
এর প্রয়েজন আরও বেড়ে যায় এবৎ যথেষ্ট 

পরিমাণে ব্রোমিন প্রস্থতের চেষ্ট। চলতে থাকে । 

১৯২* সালে আবিষ্কৃত হয় যে, টেট্রা ইথাইল লেড, 
[(0277)/2] ইথিলিন ভাইব্রোমাইভে (027,812) 

দ্রবণীয়। এর পূর্বে ঘিজলে দেখিয়েছিলেন যে, 

এই টেট্রা ইথাইল লেড, দ্বারা পেট্রোল ইঞ্জিনে 

“নকিং বা ধাক্কা নিবারণ করা যায়। প্রথমে এই 

বন্তটিকে আয়োডিনে দ্রবীভূত করে ব্যবহার কর! 

হতো । কিন্তু প্রয়োজনানুনারে আয়োডিনের 

পরিমাণ নগণ্য । এরপর সমুদ্র থেকে বেশী পরিমাণে 
এবং সুবিধামত ব্রোমিন সংগ্রহের জন্যে. বিভিন্ন 

শটান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বধ, ৩য় সংখ্যা 

রসায়নবিদ্ ও রাসায়নিক কারখান] সচেষ্ট হয়ে উঠল। 

সবচেয়ে অগ্রণী হয় 100৬ 00170171081 00120021251 

তথ্যের দিক দিয়ে ব্রোমিন নিফাশন খুব সহজ 
মনে হয়। বড় বড় জলাধারে সমুদ্রের জল জম! 

করে তাতে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করতে হবে। 

ক্লোরিন ব্রোমিনঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ থেকে 

ক্রোমিন নিষ্কাশিত করে। এই ব্রোমিন সমুদ্রের 
বাতাসে তাড়িত হয়ে কোন ক্ষারে জমা হবে। 

কিন্তু কার্ধতঃ এই তথ্যান্থযায়ী ব্রোমিন প্রস্বত 

করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু পরিমাণ 

সালফিউরিক আযমিডও ব্যবহার করতে হবে, 

যাতে জমুদ্র-জলের ক্ষারাংশ নষ্ট হয়ে যায়। 

নানারকম গবেষণার পর ষখন দেখ! গেল, তথ্য নু- 

যারী বোমিন প্রস্তত করা সম্ভব তখন সমুদ্রের ধারে 
যেখানে সমূদ্রের জলে ব্রোবিনের পরিমাণ বেশী, 

সেখানে কারখানা নিষীণের পরিকল্পনা করা 

হলো। যুক্তরাষ্ট্রেরে উত্তর ক্যারোলিনীতে 
[০৬ 01301571581] 0010021)%-র বিশেষজেরা 

একটি কারখানা নিমর্ণণ করলেন। এখানে সমুদ্রের 

জল থেকে ক্রোমিন প্রস্ততের পর সেই জল পুনরায় 

কারখানার মধ্যে না৷ এসে সমুদ্রের স্রোতে অন্য- 

দিকে চলে যায়। প্রতিদিন যাতে ৫০* পাউও 

ব্রোমিন পাওয়া যায় প্রথমে সেরূপ কারখানা 

নিমর্ণণ করা হ্য়। ১৯৩৩ সালে প্রতিদিন 
৬৩০১০০০১০০০ গা্যালন জল থেকে ত্রোমিন প্রস্তত 

করবার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। এখন টেক্সাসের 

ডেলাম্কে। নাষক স্থানে 2051 100৬ (015622169] 

002702125 প্রচুর পবিমীণে ইথিলিন ডাই- 

ব্রোমাইড প্রস্তত করছে। এটিই হলো পৃথিবীর 

মবচেয়ে বড কারখানা | 

সমুদ্ধ থেকে য্যগনেপিয়াম উত্তোলনের কাহিনী 

অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিগত মহাযুদ্ধের ফলেই এই 
শিল্প সাফল্যলাভ করেছে । ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত 
হাক্ছ। ধাতু । যুদ্ধে নানারকম সাজ-সবুপামে এর 

র্যবহার অনেক্ক জাতিই জানত; কিন্তু গ্রথমে কেবল 
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জার্মানরাই এই হাক্ক। ধাতু দিয়ে উড়োঙ্গাহাজের 
বিভিন্ন অংশ তৈরী করে। যুদ্ধ-বিধ্স্ত কতক গুলে! 
প্লেনকে অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র ধার! পরীক্ষা করে আমেরিকা 

ও ইংল্যাণ্ডের সামরিক বিশেষজ্ঞের এর ভিতর প্রচুর 
পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ামের সন্ধান পান। এইভাবে 

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সামরিক কতৃপক্ষের দৃষ্টি 
এই বিশেষ হাক্কা ধাতুর দিকে আকুষ্ট হয়। 
জার্মানরা কেবল বোমারু প্লেনেই যে ম্যাগনেশিয়াম 

ব্যবহার করেছিল তা নয়, পরীক্ষার ফলে দেখা 
গেল যে, তাঁরা ট্যাঙ্ক এবং বন্দুকে ও এই ধাতু ব্যবহার 
করেছে। তখন আমেরিক। ও ইংল্যাণ্ড এই 
ধাতুকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সচেষ্ট 
হয়। কিন্তু এই ধাতুর জন্তে তারা আমদানীর 
উপর নিরব করতো | ম্যাগনেসিয়ামেন প্রয়োজন 
বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্ধ থেকে এই বস্তুটি সংগ্রহ করবার 
চেষ্ট! চলতে লাগল, যার ফলে ইংল্যাণ্ড ও আমে- 
রিকাদ্র কতক গুলে। কারথান। নিমিত হয়। ইংল্যাণ্ডের 
কারখানাগুলোতে এখন প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনে- 
সিয়াম তৈরী হচ্ছে, বার পরিমীণ নাকি--যুদ্ধের পূর্বে 
পৃথিবীতে যত ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যেত তার 
চেয়েও বেশী । আমেরিকায়ও মিচিগানের কারখান। 
ছাড়া [0০৬ 01)6101021 001019215-র উদ্যোগে 
টেক্সানের ফ্রিপোর্ট নামক স্থানে এক বিরাট 

কারখানা তৈরী হয়েছে এবং সেখানে ম্যাগনে- 
পিয়াম প্রস্তুত হচ্ছে। 

সমুদ্রে ম্যাগনেসিয়াম সাধারণতঃ মৌলিক 
অবস্থান পাওয়| যায় না। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড 

এবং কিছু পরিমাণ ম্যাগনেপিয়াম সাল্ফেট প্রভৃতি 
যৌগিক পদার্থের আকারেই ইহা থাকে । ৮০০- 
১,০০০ ভাগ সমুদ্রের জলে এক ভাগ ম্যাগনিসিরাঁম 
থাকে । ম্যাগনেপিয়ামঘটিত যৌগিক পদার্থ গুলে 
সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটানিয়ামঘটিত যৌগিক 
পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকে । সাধারণ বাম্পীভবন 
প্রক্রিয়া দ্বারা এমব জিনিস পৃথক করা যায় ন। সমুদ্রের 
জলে ক্যালপিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশিয়ে ম্যাগনি- 
পিয়াম ক্লোরাইভকে ম্যাগনিসাম হাইড্রক্সাইভ কর! 
হয়। এই জিনিসটি জলে অদ্রবণীয় হওয়ায় নীচে 
জমা হয়। তারপর পরিশবণ প্রক্রিয়া দ্বার] ম্যাগনি- 
সিয়াম হাইডরস্মাইডরে জল থেকে পৃথক করা হয়। 
ক্যালপিগনাম ক্লোরাইড সমুব্রের জলের সঙ্গে চলে যায়। 
ম্যাগনিসিয়াম হাইদ্ষ্সাইভকে শুফ “করে জালিয়ে 

সমুদ্রের ধাতব জম্পদ ১৫৫ 

দেওয়া হয় এবং ম্যাগনিসিয়ান অল্মাইভ পাওয়। 

যাঁয়। ম্যাগনিপির়াম অক্মাইডকে আবার ক্লোরিন 

দিয়ে ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইড করা হয় এবং 

ইলেকৃট্রোলাইসিস বা বিছ্যুৎ-প্রকরণ দারা 
ম্যাগনিসিরাম ধাতু পাওয়া যাঁয়। সৌভডিয়াঁম ক্লোরাইড 

থেকে বিছু।)ৎ-প্রকরণ দ্বার! ক্লোরিন তৈরী করে মজুত 

রাখ। হয়, যাতে সহজেই ম্যাগনেসিয়াম অক্মাইডকে 

ম্যাগনাসয়াম ক্লোরাইডে রূপান্তরিত করা যায়। 

এইভাবে সমুদ্র থেকে ম্যাগনিসিয়াম তৈরী করা 

হয়। যেখানেই হাঙ্কা এবং মজবুত জিনিসের 

প্রয়োজন সেখানেই এই ধাতুকে কাজে ল।গানোর 

চেষ্টা চলছে। তাই সমুদ্র থেকে ম্যাগনিসিয়াম 
পাওয়ার ফলে আধুনিক জগৎ অশেষ উপরূত 
হয়েছে । ৰ 

পূর্বে কেবল সমুদ্র থেকেই আয়োডিন পাওয়া 
যেত। সমুদ্রের আগাছা পুড়িয়ে তার ছাই থেকে 
আয়োডিন প্রস্তত কর] হতো । কিন্তু আজকাল 
স্থলভাগে সহজেই আয়োডিন পাওয়া যাচ্ছে । এর 

ফলে এই দ্িনিন আগ সমুদ্র থেকে সংগ্রহ কর! 
হচ্ছে না। 

সোনার মত মুল্যবান ধাতু ও সমুত্রে আছে। 
সমুদ্র থেকে সোনা প্রস্থতে ব্যবপায়ক সাফল্য 
এখনও হরনি ; কিন্তু ইতিমধ্যেই চেষ্টা হয়েছে এবং 
কিছু পরিমাণে সোনা পাওয়াও গেছে। তথ্যের 
দিক দিয়ে মনে হয় ষে, সমুদ্জের জল যখন বিভিন্ন 
পদার্থের দ্রবণ ছাড়া আত্ব কিছুই নয় তখন বিদ্যুৎ- 
প্রকরণের দ্বারা সহজেই খণাত্মক প্লেটে সোনা 
সঞ্চিত কর যেতে পারে। কিন্তু কার্তঃ মোন 
অত সহজে খণাত্মক প্লেটে সঞ্চিত হয় নী। ১৪৯৪১ 

খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফিস্ক ঘূর্ণায়মান 
ঝণাজ্মক প্লেটের ব্যবস্থা করেন। এর দ্বার। 

তিনি সোনা সঞ্চিত করতে সক্ষম হন। অনেকে 
অনেক রকম উপায় উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু স্বণ 
সঞ্চয়ন শিল্পে এখনও তেমন সাফল্যলাভ হয়নি। 
এই বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং চলবেও। সোনার 
মত মূল্যধান সম্পদ সংগ্রহে মাহুষের চেষ্টার কি 
আর অন্ত থাকবে? এই সমস্ত সম্পদ সমুদ্র থেকে 
আহরণ করতে পাবলে বিজ্ঞানের জয়ধাত্রা আরও 

স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং সমুজ্রের "বত্বাকর” নামও 
সার্থকতা লাভ করবে। 
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বায়ুর প্রকৃতি 

শান্ত, ধুম সোজা উগামী হয়, 
সামান্চ গ্রবাহূ, 
মুছুমন্ম বু 
মন্দ বায়ু 
সামান্য প্রব।ই, খুলাবালি উে' 
মধ্যম প্রবাহ উত্থিত হয়, গাছের 
প্রবল বায়ু ছোট শাখা সালিহ হয় 
সামান্ত ঝটক। 

মব্যঞ ঝটিকা 
প্রধঙধ ঝটক? 

অতি প্রবল ঝটিকা? বৃক্ষ ডল্মুলিত হাঃ 
প্রবজতম খটিক] 
হারিকেন 

নিদেশিক অবস্থা এবং সেই আবহাওয়ার ত্রিশ 
বৎসরের গড়কে আমরা সেইস্থানের জলবায়ু বলি। 
আবহাওয়ার অবিরত পরিবর্তন হইলেও, জলবায়ু 

বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। 

ভূতত্ববিদ্গণ গাছের গুঁড়ির কতিতাংশ, 

বিবিধ জীবাশ্ম প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া! প্রমাণ 

করিয়াছেন যে, বর্তমানে আমরা যে জলবায়ু 

উপভোগ করি তাহা চিরদিন এইরূপ ছিল না; 
বিভিন্ন যুগে তৃপৃষ্ঠের যে বিবিধ পরিবর্তন সাধিত 

হইয়াছে, জলবায়ুর উপর তাহার প্রভাব বিশেষভাবে 
পরিষ্ফুট। এই পরিবর্তন অতি ধীরে অবিরত 
চলিয়াছে। এমন কি অনেকে আশঙ্কা করেন যে) 

বহুয্গ পরে পৃথিবীতে আবার হয়ত "তুষার 

যুগ* ফিৰিয়া আগিতে পারে। অতীতে জলবায়ু 

নিয়ন্ত্রণে যে সকল কার্ধ-কাঁরণ বিছ্বামান ছিল, 

বর্তমানেও সেই সকল কারণগুলির প্রভাব 

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 

জলবাযুনিয়ন্ত্রণকারী কারণগুলির সমবেত ক্রিয়ার 

ফলম্ব্ূপ জলবাঘু নিরূপিত হইয়া থাকে। 

নিয়লিখিত কারণখগুলি প্রধানতঃ কোনস্থানের 

জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে__ 

অক্ষাংশ--পৃথিবীর মেরুরেখা সর্বদা! একই 
মুখে অর্থাৎ খ্ুবনক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া কক্ষ- 

তলের ৬৬২০ কোণ করিয়া সুর্ধকে পরিক্রমণ করে 

বলিয়! দিনর।ত্রির স্রাসবৃদ্ধি হর ও স্্যরশ্মি পৃথিবীর 

মবন্র মমভাবে পতিত হয় না; গ্রীম্মম্নগ্ুলে কখনও 

সামান্য তিধকভাবে, কথন৪ লঙ্বভাবে এরং অন্যান্ত 

অংশে কম বা বেশী তির্কভাবে পতিত হয়। 

ইহার জন্য সুর্ধরশ্মির তীব্রতাঁখ হাস-বৃদ্ধি হয়। 

সুর্যরশ্মি লম্বভাবে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইলে তাছার 



মার্চ, ১৯৫০ ] 

তীত্রতা যত অধিক হম, তির্কভাবে পতিত স্থ্র্ব- 

রশ্মির সে তীব্রতা থাকে না। কারণ লম্ঘভাবে 
পতিত স্্ধরশ্মি অপেক্ষা তির্কভাবে পতিত স্থুর্ম- 

রশ্মিকে অধিক বাঘু ভেদ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে আদিতে 

হয়। সেক্সন্য নিরক্ষরেখা হইতে যত উত্তর বা 

দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া! যায়, তাঁপ৪ ততই কম হয়। 

এক সমুদ্রতলে অবস্থিত হইলে নিরক্ষরেখা হইতে 
প্রতি ১ অক্ষাংশের দূরত্বে উষ্ণতা ০৫” কমে। 

পৃথ্থিবীর মেরুত্রেখা ও কক্ষতলের অন্তর্গত কোণ 

প্রতি ১৫৮৮ ও বৎসরে ৬৬২ হইতে কমিয়া! ৫৫০ 

হওয়ায় এবং পতরবর্তা ১৫৯৮৩ বৎসরে ৫$” হইতে 

বর্ধিত হইয়। ৬*২ হওয়ায়, পৃথিবীর তাপমগুরের৪ 

অনুরূপ পরিবতন হয়। মাদ্রাজের (১০০৪১ উঃ; অঃ) 

গড় উষ্ণতা ৮১০ করাচীর (২৫০উ; অঃ) গড় 

উষ্ণত1 ৭৬০ । 

উচ্চতা--প্রাকৃতিক নানা কারণে ভৃ-ত্বক্ 

আঅবরত পরির্তিত হইতেছে । এক সময়ে ষে 

স্থানে সমুদ্র গর্জন করিত, বর্তমানে দেখানে তুষার 

ধবল হিমালয় পবত্ত উদ্নত হইয়াছে; সেই জন্য ভূ- 
ত্বকের পরিবর্তনের সঙ্গে এ স্থানের জলবাম্ুর 

পরিবর্তন সাধিত হ্ইম়াছে। পূর্বে যেখানে ছিল 

সমুদ্রের প্রভাবে সমভাবাপন্ন জনবাসু,। এখন সেধানে 

পর্বত প্রদেশের শীতন জলবাফু। বাধু ভূ-পষ্টের 

তাপ নংরক্ষণ করে। ষত উচ্চে আরোহণ কর! 

যায়ঃ বার ঘনত্ব তত কম হমু এবং তাহার তাপ 

রক্ষণ করিবার ক্ষমতাও কমে। ফলে উচ্চস্থান 

অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। দেখা গিগাছে, গড়ে 
প্রত্যেক ৩০০ ফিট উচ্চতায় এক ডিগ্রী ফারেনহাইট 

উষ্ণতা কমে। কোনস্থান নিরক্ষরেখার উপর 

অবস্থিত হইলেও বর্দি ইহার উচ্চতা অধিক হয়, 

তাহা! হইলে সেই স্থানের উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত 

কম হইবে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়াডর 

প্রদেশের রাজধানী কুইটো। নিরক্ষরেখার উপর 

আত্তিঙ্গ পর্বতের ৯৩৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত বলিয়া 
এখানে চিন্নৰসন্ত বিরাজিত | দাঙ্জিলিং শিলিগুড়ির 

বারুমগুল ও জলবায়ু ১৫৭ 

মাত্র এক ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ ব্যবধানে অবস্থিত ; 

কিন্ত শিলিগুড়ি হিমালয়ের পাদদেশে এবং দীঞ্জিলিং 

৭০৯০ ফিট উচ্চে অবস্থিত বলিয়া দাঞ্জিপিং-এর 

উষ্ণত। শিলিগুড়ি অপেক্ষা গড়ে ২০ ডিগ্রী ফারেন- 
হাইট কম। নির্ক্ষরেখার উপর অবস্থিত 

আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের শিখর.দশ 

তুনারাবৃত। এই যে উচ্চভার জন্য উষ্ণতার হ্রাস, 
ইহার জন্য বাম্পীভবনও কম হয়। ফলে উষ্ণতা 

হাস করিতে ইহা আরও সাহাধ্য করে বলিয়! 
মনে হয়। 

সমুদ্র হইতে দূরত্ব শীত গ্রীম্মে সমুদ্রের উপকৃল- 
বর্তীস্থান ও সমুদ্রের জলে তাপের বৈষম্য হেতু 
পূর্ব আলোচিত সমুদ্র ও স্থল বাঘুর প্রভাবে সমূত্রের 

উপকূলবর্তী স্থানসমূহে ও দ্বীপে শীতগ্রীন্মে তাপের 
বিশেষ বৈষম্য লক্ষিত হয় না। এইরূপ জলবায়ু 

সাধাএণতঃ নাতিশী:তাঞ্চ ; ইহাকে সমভাবাপক্ন ব 

সামুদ্রিক জলবায়ু বলা হয়। নিয় অক্ষাংশে অথাৎ 
শিরক্ষরেধা হইতে অনতিদূরে অবস্থিত হইলেও 
সমুদ্র-সান্লিখ্যহেতু মাদ্রাজের জলবায়ু সমভাবাপন্ন । 

সমুদ্র হইতে দুববতী স্থানের অর্থাৎ মহাদেশীয় জলবায়ু 

সাধারণতঃ শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই চরম ১ কারণ 

এই সকল স্থান সমুদ্রের প্রভাবমুক্ত । করাচীর 

জলবামু সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত লক্ষ্মৌ বা আগ্রা 
হইতে শীতলতর। এশিয়ার অভ্যন্তরে অধিকাংশ 

স্থান সমুদ্র হইতে দুরে অবস্থিত বলিয়া তাহাবা 
সমুদ্রের প্রভাবমুক্ত॥ সেই জন্ত সেখানে গ্রীন্মে উষ্ণতা 

ও শীতে শৈত্য বেশী হয়। মধ্য কানাডার প্রেষ়্ারী 

অঞ্চল, রুশিয়া ও সাইবেরিয়ার দক্ষিণাংশের 
ষ্টেপভূমি গ্রভৃতি স্থানেও এইরূপ মহাদেশীয় জলবাছুর 

প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

সমুদ্র বেোত--কলবামু নিয়ন্ত্রণে সমুগ্র- 

শ্রোতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের 

উষ্ণ সধূদ্রত্েত যে নকল দেশের উপকূল বাহিয়া 

প্রবাহিত হয়, সেই সকল দেশের জলবায়ু অপেক্ষা- 
কূত উষ্ণ হয় এবং উষ্ণশ্রোতের উপর দিয় প্রবাহিত 
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বাছুও অধিক জলীয় বাষ্প গ্রহণে সক্ষম হয় ও উষ্ণ 
ন্বোতের পার্শ্ব তাঁ দেশে বু্পাতে সহায়তা করে। 
আবার হুমেরু বা কুনেক হইতে প্রবাহিত শীতল 
সোত পাশ্ববর্তী দেশের জরবাঘুকে অপেক্ষাকৃত 
শীতল করে। এই সমুদ্রক্রোতের জন্ত একই মহা- 
দেশের ছুই পারের উষ্ণতা বিভিন্ন। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের 
পশ্চিম পার্থ দিয়া উঞ্ণ উপসাগরীয় আোতের এক 
শাখা প্রধাহিত হওয়ায় বুটিশ দ্বীপপুপ্রের পশ্চিম 
পার্খ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ । এ ক্তরোতই নরওয়ের 
ফিয়ভগুপিকে শীতকালে৪ বরফ-মুকত রাখে। 
প্যাব্রাডরের উপকুপ দির। শীতল মমুদ্রশ্রোত 
প্রবাহিত হওয়ায় উপকূলে বরফ জমে। দক্ষিণ 
আমেরিকার পশ্চিম পার্খ দিয়া শীতল হামবোন্ড 
মোত ও পূর্ব পার্খ দিয়া উ্ণ ব্রেঞিল শ্লোত 
প্রবাহিত হওরায় এ মহাদেশের উভম্ম পার্খে 
উষ্ণতার বিশেষ পার্থক্য দেখ| যায় । উষ্ণ ও 
শীতল সমুত্রশ্রে(তের মিলনস্থলে উষ্ণতার 
তারতম্যের ফলে ল্যাত্রার উপকূলে হ্যারিকেন 
ও জাপান উপকূলে টাইফুন নামক ঝাড় হয়। 

বাযুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত--ভু-পৃষ্ঠের অন্যান 
অংশ অপেক্ষা গ্রীষ্মমণ্ডল স্তর্কিরণে অধিক উত্তপ্ত 

ইয়। এই উত্তাপ উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে 
অনহা না হয় বা মেরু অঞ্চল তাপের অভাবে 
অধিকতর শীতল না হইয়া পড়ে, সেইজন্য তাপ- 
সাম্য রক্ষার্থেই যেন এই বামুপ্রবাহ অবিরত নির্দিষ্ট 
নিয়মে চলিয়াছে। বাযুপ্রধাহের প্রভাবে উষ্ণ 
স্থানের উপর দিন শীতগ বায় প্রবাহিত হইলে 
সেইস্থান শীতল হয় এবং শীতল স্থানের উপর 
দিয়া উষ্ণ বাযু বহিয়া তাপ বৃদ্ধি করে। বা 
প্রবাহ বৃষ্টিধারাধ নিয়ামক। সমুজ্রের উপর 
দিয়া প্রবাহিত সজল বামুতে বুষ্টপাত হইয়া 
নানাস্থানের তাপ হাস করে। একই অক্ষাংশে 
অবস্থিত হইলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের হ্রাস 
বৃদ্ধিতে দুইটি স্থানের তাপের তারতম্য দেখা 
যায়। নিয়ত বায়প্রবাহ .দেশের বৃ্িপাত নিসত্রিত 
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করিয়া তাপ-পাম্য রক্ষা) করে। সজল দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্মী বামু ভারতবর্ষে প্রচুর বুষ্টদান 
করায় গ্রীষ্ম গুপের অন্তর্গত ভাঞতবর্ষের অধিকাংশ 
স্থান খুব বেশী উত্তপ্ত হইতে পারে না। উত্তর- 
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বারু দেশের পৃর্বাংশে 
বৃষ্টপাত করায় পশ্চিমাংশ বুষ্িচ্ছাঁয় অঞ্চলে থাকে । 
নাতিশতোষ মগ্ুলে প্রত্যায়ন বায়ু দেশের 
পশ্চিমাংশে বৃষ্টপাত করাঘ পূর্বাংশে বুষ্টিহীন 
মরুভূমির স্ঙ্টি হইয়াছে । 

পর্বত সংস্থান-মহাঁদেশের মধ্যদিরা পর্বত- 
শ্রেণী মেরুবগ্ডের ন্যায় বিস্তৃত; ইহার উভয় পারে 
ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রোপকূল পর্বস্ত 
প্রসারিত। এই পার্বত্য মেরুদণ্ড দেশের বৃষ্টিপাত 

তথা জলবায়ু এবং প্রধান প্রধান নদীগুলির 

গতিপথ নিয়ন্ত্রন করে। প্রবাহপথে এইরূপ পর্বতে 

বাধা পাইয়া বাযুপ্রবাহ বৃষ্টিপাত করে। ইউরেশিয়ার 

এই মেরুদণ্ড এশিয়ার উত্তর-পূর্বে কামচাটুকা হইতে 
স্পেনের উত্তরে পীরেনীজ পর্বত পর্যস্ত বিস্তৃত। উত্তর 

ও দক্ষিণ আমেরিকায় যথাক্রমে রকি ও আ্যাপ্ডিজ, 

আফ্রিকার মপ্যাংশে দক্ষিণ-পূর্বের বিস্তীর্ণ 
মালভূমি, অস্ট্রেলিয়ায় গ্রেট ভিভাইডিং রেঞ্__ 
এইরূপ মেরুদণ্ডের ন্যায় বিরাজিত। নদীগুলির 

গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া এইরূপ পার্বত্য 

মেরুদগণ্ডতকে জলবিভাজিকা বলে। ইহা ব্যতীত 

উত্তর আমেরিকার আপেলিসিয়ান পর্বত, নরওয়ে 

ও বুটিশ ঘীপণুঞ্ধের পর্বত প্রভৃতি আরও কয়েকটি 
বিক্ষিপ্ত গৌণ জলবি ভাজিকা আছে। 

এই জলবিভাজিকাগুপি কি ভাবে মহাদেশের 

জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে তাহাই আলোচ্য। 
'আটলা্টিক মহাসাগরের সজল পশ্চিমী বায়ু 
ইউরোপের পর্বতে প্রতিহত হইয়া! সেখানে বুষ্টি- 
পাত করে। শীতকালে বামুবলয়গুলি দক্ষিণে 
মরিয়া গেলে আল্লল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে এ 
পশ্চিমী বায়ু প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয়ের 
দক্ষিণাংশে আর্্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্তমী বাহু 
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বাধা পাইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। ভারতবর্ষের 
উত্তরে হিমালমের অস্তিত্ব না থাকিলে উত্তরের 

শীতল বাতাঁপ দেশের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত 

হইত এবং বৃষ্টির অভাবে ভারতবর্ষ হয়ত মরুসদৃখ 
অনুর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইত। উত্তরে পূর্ব- 
পশ্চিমে বিসভৃত কোন পর্বত না থাকায় উত্তর 

আমেরিকায় মিপিসিপি নদীর মোহনার জল 

জমিয়া বরফ হইলেও একই অক্ষাংশে অবস্থিত 

পাটনায় গর্থার জল কখনও জমিয়া যায় না। 

রকি পর্বতের পশ্চিমাংশে প্রশান্ত মভাসাঁগৰীয় 

সজল পশ্চিমী বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত করিলেও 
পূর্বাংশে মাত্র ২০? বৃষ্টিপাত হয়। এইবূপে সমস্ত 

মহাঁদেশেই পার্বত্য মেরুদণ্ড বুষ্টিপাত নিমন্ত্রিত 

করে। 

ভূমির ঢাল--একই অক্ষাংশে অবস্থিত বিভিন্ন 
স্থানের ভূমির ঢাল অনুসারে ্ুর্কিরণ পতিত 

হয় ও ভূমি উত্তপ্ত করে। নিরক্ষরেখার উত্তরে 

অবস্থিত পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত ভূ-ভাগের ঢাল 
যদি দক্ষিণে হয়, তাহা হইলে স্থর্যকিরণ কতকটা 

লম্বভাবে পড়িছা সেইস্থানকে যে পরিমাণে উত্তপ্ত 

করে ইহার বিপরীত পার্কে সেই পরিমাণ 

উত্তপ্ব করিতে পারে না। এই জন্য একই ভূমির 
উত্তর ও দক্ষিণ অংশে তাঁপবৈষম্য দেখা যায়। 

এই কারণে হিমালয় ও আল্লন পর্বতের উত্তর 
পার্খ অপেক্ষা দক্ষিণ পার্থ অধিক সুর্যকিরণ পায় 

বিঘা উহাদের দক্ষিণাংশে বুক্ষাদি অধিক জন্মে । 

সাইবেরিয়ার ভূমি উত্তরে ঢালু বলিয়া কম 
সুর্ষোত্বাপ পায়। শিরক্ষরেখার দক্ষিণে পূর্ব- 

পশ্চিমে প্রসারিত ভূমির ঢাল উত্তরে অর্থাং 

নিরক্ষরেখার দিকে হইলে স্র্যকিরণ অধিক পায়। 

কিন্ত ভূমির ঢাল দক্ষিণ দিকে হইলে ৃর্যকিরণ 

অধিকতর তির্ধকভাবে পতিত হওয়ায় স্র্যকির্ণ 

কম পায়। রকি ও আ্যাপ্ডিজের ন্যায় উত্তর- 

দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতের ঢাল পূর্ব ও পশ্চিমে 

হওয়ায় যথাক্রমে প্রাতে ও বৈকালে হুর্যকিরণে 
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উত্তপ্ত হয়। ফলে দিবাভাগের একই সময়ে পর্বতের 
ছুই পার্খে তাপবৈষম্য লক্ষিত হয়। 

ভূমির উপাদান ও অরণ্যের অবস্থান 
ভূমির উপাদান ও অরণ্যের অবস্থানের উপরও 

দেশের জপবায়ু কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। 

পাললিক শিলাগঠিত ভূমি বৃষ্টির জল ধারণ 
করিয়া অধিক দিন আর" থাকে, সেইজন্য এরূপ 

ভূমি অধিক শীতল বা উঞ্চ হইতে পারে না; 

কিন্ত বালুকা বা প্রস্তরময় ভূমি জলধারণক্ষম 

নহে বলিয়! ইহার! সহজেই উষ্ণ বা শীতল 

হয়। এই কারণে পাললিক শিলাঁময় স্থানে 

দিন-রাত্রি বা শীত-গ্রী/ক্ম তাপের হ্রানবৃদ্ধি খুব 
বেশী না হইলে৪ বালুকা বা প্রস্তরময় প্রদেশে 

তাপের এই প্রসারতা খুব বেশী। গঙ্গার 

অবঝাহিক1 পাললিক শিলায় গঠিত বলিয়া এই 

অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মে তাপের বিশেষ পার্থক্য নাই। 

কিন্তু রাঁজপুতনাঁর মরুভূমিতে কেবল শীত-গ্রীদ্মে 
নয়, এমন কি দিন-রাত্রির মধ্যেও তাপের যথেষ্ট 

পার্থক্য দেখা যাঁয়। 

গভীর অরণ্যে স্থর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে 

না বলিম্বা সেইস্থানে ভূমি আরজ থাকে এবং 

বুষ্টিপাতে সহায়তা করে। অনেকে অস্মান 

করেন, বঙ্গদেশের দক্ষিণে সুন্দরবনের অবস্থিত, 

এইস্থানে বৃষ্টিপাতের সহায়ক। ইহার কতক অংশ 
পরিষ্কৃত হওয়ায় বঙ্গদেশে না কি বৃষ্টির পরিমাণ 

কমিয়াছে। পেশোয়ারের অধণ্যের অনেক অংশ 

নষ্ট করিয়া ফেলায় সেইস্থান এখন শুষ্ক অঞ্চলে 

পরিণত হইয়াছে । 

সৌর-কলঙ্ক ও আগ্ঠেয়গিরির অগ্প গুপাত-_ 
উক্ত কাঁর্ণগুলি ব্যতীত সৌরকলঙ্ক ও আগ্রেয়- 

গিরির অগ্রাৎ্পাতের জন্যও বায়ুমণ্ডলীয় 

তাপের হঁসবৃদ্ধিতে পৃথিবীর জলবামু কিয়ৎ- 

পরিমাণে পরিবততিত হয়। প্রতি এগার বৎসর 

অন্তয় মসৌরকলঙ্কগুলি বৃদ্ধি পায়। সেই সময় এই 
তাপের লর্ষোচ্চ পরিবর্তন মাত্র এক ডিগ্রী হয়। 
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এই তাপমাত্রা অতি সামান্য হইলেও শশ্যক্ষেত্র- 
গুলির শীমা উত্তর গোলাধে উত্তরে ও দক্ষিণ 
গেলাধে' দক্ষিণে কিছু বরধিত হয়। এমন কি 

মরিসাস দ্বীপের ইক্ষক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিশেষ- 

ভাবে লক্ষিত হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্রযৎপাতের 

সময় ধূলিকণা, কার্ধন ডাইঅক্সাইভ প্রভৃতিতে 
আচ্ছন্ন থাকায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হাস পায়। 

ফলে শৈত্য অধিক হয় ও বিভিন্ন স্থানে কয়েক- 

দিন ব্যাপী তৃষাঁরপাত হইতে দেখা যায়। নিয়মিত 

ভ্টান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ওয় সংখা? 

সময় অস্ভতে সৌরকলক্ষগুলি বৃদ্ধি পায় বলিমা 
জলবায়ুর ঘে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার পূর্বাভান 
দেওয়া সম্ভব । | 

উপরোক্ত জনাবাযুনিয়ন্ত্রণকারী কারণগুলির 

সমাবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিভিন্ন 

প্রকারের জলবাষু দেখা যায় তদন্দাবে পৃথিবীকে 

কয়েকটি জলবাযু-মগডুলে বিভক্ত করা যায়। 

কোন স্থ'নের জলবাধু প্রধানত; সেই স্থানের বুক্ষা্দি 
ও ইতর প্রাণীর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। 

পৃথিবীর জলবায়ু মণ্ডল 

নাম সীমা প্রকৃতি উত্তিজ্জ প্রাণী 

১। নিরক্ষীয় উষ্ণ নিরক্ষরেখাঁর উভঃ পার্খে গড় উষ্ণতা ৭৮- চির হরিৎ অরণ্যে অরণ্যে বানর, 

ও আর্ররজল- ৫” অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ৮০” গড়বৃষ্টিপাত আবলুস, মেহ- পক্ষী, সর্প, 

বাযু -কঙ্গো, আমাজন নদীর ৭৮? ৮০? বায়ু গিনি, রবাঁর অরণ্যের পার্খ- 

অববাহিকা, আফ্রিকার সর্বদাই উষ্ণ ও প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। বর্তী প্রদেশে 

গিনি উপকূল, পূর্ব ও আব্রণ। সিংহ, ব্যান, 
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, গণ্ডার, গরিলা, 

কেনিয়া, অষ্ট্রেলিয়ার বনম'নুষ প্রভৃতি 

অভ্যন্তরভাগ এই অঞ্চ- জন্ত দেখা যায়। 
লের অন্তর্গত | 

২। গ্রীশ্মমগ্ডলীয় আমাজন অববাহিকার এই সকল স্থানে অধিকবুষ্টির স্থনে শাভানা নামক 

ব|। স্থুদানীয় নিয়ভূমি, দক্ষিণ আমে- শুষ্ক অতু্জ গ্রীক্ম। নিবিড় অবণ্য, তৃণ ভূমিতে 

জলবায়ু রিকার ভেনিজুয়েলা, আর্দ্র গ্রীষ্ম এবং আর্ট গ্রীষ্মকালে জিরাফ, জেব্রা, 

ব্রেজিল, আফ্রিকার সুদান । বু্টিহীন শুষ্ক শীত- দীর্ঘ তৃণ জন্মে অশ্ব, হরিণ 

কাল, এই তিনটি এবং শুষ্ক গ্রীষ্ম প্রভৃতি বাস 
খতু | কালে তাহার। করে। 

শুকাইয়া যায়। 

ভুট্টা, বাজরা, চীনা- 
বাদাম, তৃলা 

প্রভৃতির চাষ হয় । 

৩। মৌন্ুমী জল- ২০০-৪* অক্ষাংশের শীতকাল নাতি- পতনশীল বৃক্ষের নিরক্ষীয় ও 
বায়ু মধ্যে অবস্থিত--ভারত- শীতল ও শুদ্ধ আর্রর অরণা- শাল, গ্রীষ্ম-মগ্ডুলের 

বর্ষ ও পাকিস্তান, দক্ষিণ গ্রীক্মকাল। সেগ্রণণ চন্দন, সকল প্রকার 
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নাম মীম প্রকৃতি উদ্ভিজ্জ প্রাণী 

চীন, ব্রদ্ষদেশ, উত্তর মেহগিনি এবং জীবজঙই দেখা 
*পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়! । আম, কাঠাল, যায়। 

নারিকেল, বাশ 

প্রভৃতি জন্মায়। 

ধান, গম, ভূট্টা, 
তুলল, চা, তৈল- 

বীজ, ইক্ষু প্রভৃতির 

চাষ হয়। 

৪। ক্রান্তীয় উষ্ণ ত্রান্তীয় উচ্চচাঁপ মণ্ডলের বৃষ্টি বিরল ও 1 
মরুদেশীয় জল ২০০-৩০০ অক্ষাংশের উষ্ণ; চরম 

& এ ৭ ০০৮০ ফলীমনসা জাতীয় মরুভূমিতে উট 

মরুভূমি, মেভিকৌ ও ৃ শাসাল কাণ্ড ও দেগা যায়, 

অষ্ট্রেলিয়ার. মরুভূমি, পত্রযুকত গাছ, পার্খের তৃণ- 

কালাহারী ও আটাকামা জাঃজাকাটা বুনি ৫ 
মরুভূমি প্রভৃতি [ ঝোপ।মরুগ্ানে গদভ, মেষ 

| উতি পালিত 

মরুদেশীয় নিয়ার মক্ভূমি, পারস্য শীতল, গ্রীষ্মকালে হি ১ 

জলবায়ু ও ইরাণের মরুভূমি, সামান্য বুদ্তিপাত 
গোবী মরুভূমি । হয়। ] 

৬। ভূমধ্যসাগরীয় ৩০*-৪৫০ অক্ষাংশের শীতকালে বৃষ্টি- আহ্কুর, জন্পপাই, নেকড়ে বাঘ 
জলবায়ু মধ্যে অবস্থিত--উত্তর পাত হয়; গ্রীন্ম কমলালেবু প্রভৃতি বাতীত কোন 

আমেরিকার ক্যালি- কালে গড় উঞ্চত1 স্থুমিষ্ট ফল, গম, হিংশ্র তস্ত দেখা 

ফোনিয়া। দক্ষিণ আমে- ৭৫০ এবং শত- ভূট্রা, তুলা, ধান বায় না। 

রিকার চিলির মধ।াংশ, কালে €০০। প্রভৃতি কৃষিঞ্জ দ্রব্য। 

আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার 

ঢক্ষিণে এবং ভূমধ্য- 

সাগরের উপকূলে এইরূপ 
জলবাযু। 

৭। গ্রীন্মপ্রধান গ্রীম্মমগুলের বাহিরে মৌশ্বমী দেশ দেদার জাতীয় অনেকটা মৌন্ুমী 

নাতিশীতোষ্চ মহাদেশগুলির পূর্বে চীন, অপেক্ষা বৃষ্টি কম। বৃক্ষের অরণ্য, ধান্য, অঞ্চলের ন্যায় । 

সামুদ্রিক জল- জাপান, পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া, গ্রীন্মে বৃষ্টি ও তুলা ও গম কৃষিঞ্জ। 
বাদ £ দক্ষিণ আফ্রিক! প্রভৃতি শীতকালে শুদ্ক। 

দেশ! 
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রি 

নাম 

সীতগ্রধান 
নাতিশীতোষ 

সামুপ্রিক জল- 

ন্ | 

১৬ | 

১১। 

১২ | 

বায়ু 

নাতিশীতোষ্চ 

মহাদেশীয় 

জলবায়ু 

শীতল নাতি- 

শীতোষ 

জলবায়ু 

মেরুদেশীয় 

জলবায়ু 

পার্বত্য 

জলবায়ু 

জ্ঞান ও বিজন [ও বর্ষ ও পথ 

সীম! প্রকৃতি উদ্ভিজ্ প্রাণী 

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, পশ্চিমী বাষু পতনশীল পত্র বন্য জন্তদের মধ্যে 
বুটিশ দ্বীপপুঞ্, উত্তর প্রবাহে সারা যুক্ত ওক, এল্ম, নেকড়ে বাঘ ও 

ফ্রান্স, জার্মানী, পশ্চিম বৎসরই বৃষ্টি হয়। বীচ প্রভৃতি বৃক্ষের হায়না, ' গৃহ- 

কানাডা, চিলির দক্ষি- গ্রীষ্মে উষ্ণতা ও অরণ্য। বালি, ওট, পালিত মেষ, 

পাংশ, তাসমানিয়, শীতে শৈত্য কম) গম, বাই প্রর্ৃতি গো-মহিযাদি 

নিউজিল্যাগু | জলবায়ু সম- কৃষিজ দ্রব্য। দেখা যায়| 

ভাবাপন্ন। 

মধ্য আমেরিকার প্রেইবী শীত ও গ্রীক্ম চরম । তৃণভূমিই প্রধান, তৃণভোজী ও 

অঞ্চল, ইউরেশিয়ার গ্রীষ্মকালে সামান্ত আমেরিকায় মাংসাশী প্রাণীর 

উত্তরে ষ্টেপভৃমি, দক্ষিণ বু্টিপাত হয়। স্থানে স্থানে গম আবাদ স্থল। 

আমেরিকার সম্পাস তৃণ- এইব্প জলবাযুকে চাঁষ হয়। 

ভূমি, অষ্্রেলিয়ার “মহাদেশীয় জল- 

তৃণভূমি। বায়” বলে। 

তুন্ত্রা অঞ্চল ও নাতি- শীত প্রবল। বৃষ্টি- সবলবরাঁয় পত্র- সেবল, আমিন, 

শীতোষ জলবায়ু অঞ্চ পাত হয় না। যুক্ত চিরহরিৎ প্রভৃতি লোমশ 

লের মধ্যবতী ইউবেশিয়া তুষারপাত হয়। অরণা। কৃষি- পণ্ড পাওয়া যায়। 
ও আমেরিকার উত্তরাংশ কার্ধ খুব ইহাদের পুক্ু- 
ব্যাপী এই জলবায়ু। সামান্। লোম পরিচ্ছদে 

ব্যবহৃত হয়। 

তুন্্রা অঞ্চল ব্সরে নয় মাস এই অঞ্চলে তিমি, শীল মংস্থ, 
বরফাচ্ছন্ন শীতকাল । কৃষিকাধ হয় শ্বেত ভল্ুক ও 

শ্রীক্ষকাল মাত্র না; গ্রীষ্মকালে বল্গ! হরিণ। 
তিনমাস, কন্ত গুল্স ও শৈবাল 

উষ্ণতা খুবই কম। জয্মে। 

হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্বতের ঘত উচ্চে পাদদেশে তরাই হস্তী, গণ্ার, 
উচ্চ পর্বতের জলবামুর আরোহণ করা অঞ্চলে গভীর বাঘ, হরিণ সপ, 

এইরূপ নামকরণ যায়, বাধু তত বন; ক্রমেযত বন্য ছাগ 

হইয়াছে । লঘু হয়। সেইজন্য উচ্চে উঠা যায়, প্রভৃতি । 
পর্বতের পাদদেশ ছোট ছোট গাছ, 
হইতে শিখরে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ 

উঠিতে জলবায়ুর ঝাউ ও পাইন 

পরিবর্তন দেখা জাতীয় বৃক্ষ ও 
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টিপা পিস আপা ৭ 

নাম 

৬. ০৬০০শউ্সিসপপী পাপে পাশ পপ প পপ পপি শাপিল আপ সপ পপ ৮ 

সীম! প্রকৃতি উদ্ভিজ্ঞ প্রাণী 

যায়; যেমন অনু আরও উচ্চে -- 

ভূত হয় নিরক্ষীয় শৈবাল দেখা যায়। 

অঞ্চল হইতে মেরু 

প্রদেশের দিকে 

অগ্রসর হইলে। 

হিমরেখার * 

উত্তরে চিরতুষার 

বিরাজিত। 

%* ভিমরেখা--উচ্চ পর্বতের গাত্রে ষে নিদিষ্ট সীমার উধ্বে কৌন*সময়েই বরফ গলে না সেই লীমারেখাঁকে 

হিমরেখা বলে। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে তাঁপ ক্রমশঃ কম বলিয়৷ যত উত্তর 

বা দক্ষিণে অগ্রসর হওয়] যায়, হিমরেখার উচ্চতাও ততই কমিয়া আসে । মেব্ুগ্র্দেশে হিম- 

রেখ। প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠে আসিয়া মিলিয়াছে । নিরক্ষপ্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে হিমরেখার উচ্চতা 

এ. শশী শিশির | পপিস্পা পিপি শশী পক ৩ শশা সদাীপিকিএক | ৩ কত পপ অপ 

১৬ হাজার ফিট, আল্লস পর্বতে » হাজার ফিট, ল্যাপল্যাণ্ডে মাত্র ৩ হাজার ফিট। 

"অনেক বৎসর পূর্বে ইংবেজর মহিমায় মুগ্ধ হইয়া! বাঁঙীলী ভাবিয়াছিল-__ইংরেজের 
চালচলন অনুকরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই । সে ভ্রম এখন গিয়াছে, বাঙালী 

বুঝিয়াছে মোট! চাঁলচলনের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যমের কোন বিরোধ নাই। এখন আবার 
অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন- _খোট্টার অধিরুত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে 

জীবনধাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানপিক উন্নতির আশা বিসর্জন দ্বিতে 

হইবে। 

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে 

পারে, কিন্ত এমন মনে করার কোন হেতু নাই যে,এঁ সকল দোষের জন্ই তাহারা 
প্রতিযোগে জয়ী হইয়াছে । নিরপেক্ষ বিচানে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, বাঙালীর পরাঁভব 
তীহার নিজের ক্রটির জন্যই হইয়াছে ।” ভদ্র জীবিকা--রাঁজশেখর 



আমাদের দেশে জানালা দরজার রঙের যথেষ্ট 

চাহিদা] আছে; অথ5 চাহিদার উপযোগী জিনিস 

এদেশে উত্পাদিত হয় না। 

মধ্যে নানারকম ক্রটি থেকে যয়ষেমন (১) রং 

শুকায় না, (২) লাগাবার পর শুধিয়ে ঝরে পড়ে 

(৩) ৬৭ মা পরেই কুঙের লেপে ফাট ধরে, (৪) 

রৌত্র কেগে রং বদল হয়ে যাঁয়। এই প্রকার নান! 

বিদেশ থেকে আমদানী 

রঙের উপাদান 

(ক) বারিয়াম সালকেট 

(ব্যারাইট।) ইংল্যাণ্ড হই 

(গ) বু পেণ্ট 

এ, অন্য দেশ হইতে 

(গ) মেটে সিন্দুর ; ব্রিটিশ 

এ অন্য:্দশ হইতে 

(ঘ) চোয়াইট লেড, ব্রিটিশ 

এ, অন্যদেশ হইতে 

এঁ, ভিজা, ব্রিটিশ 

এ, এ, এ, 
(ড) লিথোফোন 

(চ) জিঙ্ক হোয়াইট 

এ, ভিজা 

(ছ) রং, শুষ্ক 
₹ ভিজা 

অনেক সময় রঙের 

জানাল দরজার রং 
প্ীমনো রঞ্জন গুপ্ত 

রকম ক্রটি যখন কোন কোন রঙে দেখতে পাওয়! 

যায় তখন ভাল করে রং তৈরীর জন্যে নিশ্চিত 

জ্ঞানের আবশ্তক হয় । সে জ্ঞান কি এতই ছুর্লভ 

যার জন্ভে লক্ষ লক্ষ টাকার রং ও রঙের উপাদান 

এদেশে জাহাজ বয়ে আসে? সেই উপাদান কি 

এদেশে জন্মে 7? তথ্যের ছার] এই সকল প্রশ্গের 

আলোচনাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাগ্য বিষয় । 

১৯৩৯1৪৩ ৪৪1৪১ ৪১1৪২ ৪২1৪৩ ৪৩1৪৪ 

টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা! 

২৩৮৯ এ ৭৩৬৪ «এ ১১৯৪৬ ৯ ৪৬৩৬ ১ ৯৮২৫ « 

৪,১৬৮,৭৭৭ » ৭১০৬০০৬ » ১০১৫০৯৫৮% ৭১৩৭৯৪৯ * ৬৯৩১৮২ * 

১১৫৮১৩০৩৪৯2 ৭৩৬২৪ » ২৪,৩০২ ৯ ১৭১২৬১ »* 

৭২৮২১ ০ ৪৮৫৯৫ ৯০ ২১৫৩৩৯ ৬৩৫১5 ৪৪১৬৯ 

১১০৯১১৮৬৪ :৪৫১৪৭৭৮ ৫৬৪৫৭ ২৩২৩ » 

১১১১১৫৬* ৮৮১১৮৮৪ ১১৪৯১৯৮১ ৮ ৪০১০৯১ & 

৩৩১০৯০ » ৪৮১৬ » ৭৮৮৯ +০ 

৮৩১৭১১ % ৭৯০৭৪ ২০৮৩৬ ৯০ ২৭০৯৮ ৪ ১০৭৫৬% 

২০৮৭১ ১ ১৬,৪০৭ ৯ ৯৯২১ » ১৭৯৯ ॥ ৯৩১৩ ॥ 

৫,৩০,৩১১ % ৩৭৬,২৫৫ » +,৮০১৬৩৫ * ৭১৫৬১১০৫ ৬» ৭১১৭৩০২ & 

৫১২১)৯০৬ ৯ ৩১২১৮৮৩ «এ ২৯২৮৬ %  ৯৪১৪৯৩ & ৮ ৯ 

৪,২৬১১৮৩ % ১১৩৪১৪১৭ % ২২৬,৪৯০ » ১১৫৭১ * ১৪১১২৮ 

২৫১৭৭১১৫৮ * ২৯,৫৩১৯০৪ » ৩৪১৮৫,২৯৫ » ২৫,৯৪১৬৩১ * ২২১৫৬,৯৯৪৯ 

২৬১০,৫৬৬ » ২৭,০৯১৭৯৩ » ২৮১৬১১৯৪৬ » ১৪,৯২)২৩৮ * ৬১৫৪১৯৮৭ ৪ 

[ প্রবন্ধের বৈদেশিক আমদানি বিষয়ক সমস্ত অঙ্কই ১৯৪৬ থৃঃ অবে ভারত গভর্ণমেন্ট কতৃক 

প্রকাশিত 4১01502] 95056612600 0£ 086 [0০ প5এ০ 0 81105510019 থেকে গৃহীত ] 

উপরোক্ত রং ও রঙের উপাদানগুলোর বিষয় বেলের মত; কিন্তু ঈষৎ শ্বচ্ছ এবং'আরও ভাবী। 
বিভিন্ন দিক থেকে নিয়ে আলোচিত হচ্ছে-- 

(ক) ব্যারাইট(.**৮দেখতে কতকটা সাদা মার- ও সালেম জেলায়, 

এর উপাদান ব্যারিয়াম সালফেট । মাব্রাজে করছুল 

বাজপুতনায় আলোয়ার ও 



মার্চ, ১৯৫০ ] 

আঙ্গমিট়ে, বেলুচিস্থানে, মধ্য দেশে জব্বলপুরে, 

মধাভী এতে, বিহারে রাচি অঞ্চলে এবং উড়িস্যায় 

গাংপুরে উহা! পাওয়া যায়। রং তৈরী করতে 

ব্যারাইটার স্ুক্ষচর্ণ লাগে। রং হিসেবে এর 

আবরকশক্তি কম, অর্থাং তেলের সঙ্গে মিশিয়ে 

লাগালে বিশেষ সাদ] দেখায় না। কিস্তি কাঠ, লোহ! 

ইত্যাদির উপর এর স্থম্ষ চূর্ণের যে স্তর ব। লেপ পড়ে 

তা তাস নিবারণ করে, সেঞ্জন্যে অন্য বঞ্ক দ্রব্য কম 

দিলেও চলে ।৮--( বাজশেগর ) অনেক বুং তৈরীর 

কাঙ্জে সিখোকোন ব্যবহ্থত হয়। এই লিখোফোন 

তৈরী করতেও ব্যার'ই91 লাগে। এদেশে নান। 

কাজে যত ব্যারাইট। লাগে ত। এদেশের খনি থেকে 

প1ওয়। যাবে বলে হিসেব করা হয়েছে। 

মেনের গুড়ো করে নিলেই এই খণনিঞ্জ পার্থ রঙে 

ব্যবহার কর] ষায়। ব্যারাইটার উপর প্রাবকৈবু 

কোন ক্রিয়া! নাই। তাই রঙের কাজে স্বচ্ছন্দ 

ব্যবহার করা হয়। 

(খ) ব্ু-পেন্ট-কতক তৈরী বং আসে । কতক 
আমে পাখীনার্কা ব্লু জাতীয় রং যা দেয়াল 
চুনকামে্ কন্ততে লাগে। তৈরী র:ঙর কতক 
লৌহথঢ০ত নীল (ব্রোচ বু) | দিয়ে অনেকে 

পিউড়ীএ সঙ্গে মিশিয়ে সবুজ রং করেন। এই সবুজ 

রংগুলো৷ রৌদ্রে টিকে না- স্যালোকে ও তাপে 
ইহার লৌহ অক্সাইড ঝরা পাতার মত ক্রমশ সবুজ 
রং থেকে বাণামী রঙ পরিবতিত হয়ে যায়। 

(গ) মেটে সিন্দুর--সীসা পুড়িয়ে এই লাল 

রং তৈনী হয়। লোহার ফ্রেমে লাগাবার রঙে 
অনেকে এই মেটে নিন্দুর ব্যবহার করেন। মরচের 

বিক্ুহ্ধে এই রং নাকি বিশেষ কার্ধকগী। এদেশে 

এই বন্ধ কিছু কিছু তৈরী হচ্ছে। সীসা এদেশে 
খুব বেশী পাওয়৷ যায় না। 

(ঘ) হোয়াট লেড--উপাদান লেড কর্ো- 

মেট । লীনা থেকেই ইহার উৎপর্তি। খনিজ 
পদার্থ থেকে সীলা তৈরী করে তাথেকে এসিটেড 
ও তারপর কার্বন ভাইক্াইড প্রয়োগে লেড 

২০০৪-৩০০৩ 

জানাল! দরজার রং ১৬৫ 

কার্বোনেট বা হোয়াইট লেড তৈরী করাই বিধি। 

এই কাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা দরকার। সীস৷ 

“সীসগন্ধকযুক্ত গ্যালিনা৷ নামক খনিজ পদার্থ থেকে 
পাওয়া যায়। বিহারে হাজারিবাগ, সিংহভৃম ও 

মানভূম জেলায়, উড়িস্যায় সম্বলপুরে, ময়ুরভ 

বোনাই ও কিওপ্রর রাজ্ো, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, 

রাজপুতনায়, মাদ্রাজ প্রদেশে, নিজামরাজ্যে এবং 

মাইসোরে গ্যালিন। পাওয়া! যায়”--( রাজশ্খর )। 

সম্প্রতি মেবার অঞ্চলে জন্য়ারে যে খনি পাওয়া 

গেছে তা থেকে 1০5] 00100190101) ০0: 10019. 

সীল! তৈরী আরম্ভ করেছেন। অনেক সময় এই 
সব খনিতে সীসার সঙ্গে দস্তা ও রূপা থাকে। 

এদেশে সীলার যা প্রয়োজন তা এদেশেরই খনি 

থেকে মিটবে বলে এখন মনে হচ্ছেনা । 

(ড) লিখোফোন--এর উপাদ্দান, জিঙ্ক সাল- 

ফাইভ শতকরা ৩০ ভাগ ও ব্যারিয়াম সালফেট 

শতকরা ৭* ভাগ। ব্যারিয়াম সালফাইভ ও 

জিঙ্ক সালফেট জলে মিশিয়ে নিয়ে দুই-ই একসঙ্গে 
ধীবে ধীরে মিশিয়ে ঘাটুলে জিঙ্ক সালফাইড ও 

ব্যারিয়াম সালফেটের মিশ্রিত সাদা গুড়া জন্মে। 

বারংবার এই সাদ গুড়া জলে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর 

আগুনে পোড়ানো হয়। এভাবে সব আবর্জনা 

বাদ দিয়ে যা পাওয়! যায় ত আবার জলে ফেলে 

দেওয়। হয়| এভাবে অন্বচ্ছ সুন্দর সাদা রঙের উদ্ভব 

হয়। সেগুলোকে শুকিয়ে গুঁড়া কবে রং তৈরীর 

কাজে ব্যবহার করা হয়। আবরক হিসেবে লিখো- 

ফোনের গুণ খুব বেশী। তাই রং তৈনীর কাজে 

এর এত আদর | লিখোফোনের সঙ্গে অল্প পরিমাণে 

রগরক মেশালেই হ্ন্দর রং পাওয়া! যায় এবং সে 
রঙের আবরকশক্তি ও বিস্তার খুব বেশী হয়। 

লিথোফোনের উপাদান থেকে বোঝা যাচ্ছে 

ষে, ব্যারাইট ও জিঙ্ক থেকে ইহা! তৈরী হয়। 

(চ) জিঙ্ক হোয়াইট--উপাদান জিঙ্ক-অক্মাইভ | 

জিঙ্ক হচ্ছে দস্তা | “দত্ত ও গন্ধকযুক্ত ক্িস্কবেও্ড মামক 

খনিজ থেকে এই ধাতু পাওয়া যায়। বিহারে 



১৬৬ 

হাঁজারিবাগ ও সাওতালপরগণায়, যুক্ত প্রদেশে 
দেরাছুনের কাছে, পাঞ্জাবে কাংড়া জেলায়, কাশ্মীরে 
ও রাজপুতনায় মেবার ও “যাঁধপুরে এবং মাদ্রাজ 

প্রদেশে করণুল জেলায়ও কিঞ্চিৎ পাওয়া যাঁয়। 

সম্প্রতি রাঁজপুতনায় জয়পুর রাজ্যে একটি বড় 

আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে ।”--( রাজশেখর )। 

এই খনিজ পদার্থ থেকে অগ্নিতাপে দস্তা এবং তা৷ 
থেকে অক্সাইড তরী হয়। কোন্নগরে ডি, 

ওয়ালভী কোম্পানী প্রচুর ভাল জিঙ্ক অক্সাইড 

তৈরী করে থাকেন। কিন্ত এতেই দেশের প্রয়ো- 

জন মিটবে বলে এখনও মনে হচ্ছে না। 

((ছ) শুষ্ষ ও ভিজা রং। প্রধানতঃ যেসব রং 
জানালা, দরজায় ব্যবহৃত হয় £-- 

(১) রেড অক্মাইড | 
(২) পিউরীর রং বা লেড ক্রোমেট। 
(৩) নবুজ রং--লেড ক্রোমেটের সঙ্গে ব্রোঞ্জ-বু। 
(৪) বাদামী বা চকোলেট বুং (পিউরী+ 

কালে ও লাল )। 

(৫) তামাঘটিত সবুজ রং। 

(১) কলকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি 

কয়েকটি কারখানায় লোহা! থেকে রেড অক্সাইড 

তৈরী হচ্ছে। বাইরে আরও কারথানায় এই 
কাজ করা হয়। 

(২) বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি ৫টি কারখানায় 

ক্রোমেট তৈরী হচ্ছে এবং এর খনিজ ক্রোমাইট 

এদেশে প্রচুর আছে । এই পদার্থের জন্তে বিদেশের 

শরণাপন্ন হতে হবে না। তৈরী করতে করতে 

ক্রমশঃ পিউড়ীর রঙের সৌন্দর্য ও অন্ঠান্য গুণ কিভাবে 
বৃদ্ধি পায় সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অঙ্গিত হবে। 

(৩) কলকাতায় ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পা- 

নীতে উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্-বু তৈরী হতো গত যুদ্ধের সময়। 
(৪) অধিকাংশ লাল রওই বিদেশী। খনিজ 

তেল পুড়িয়ে অনেক ভূযাঁও এদেশে তৈরী হয়। 

(৫) ভিনিগারে তামা ডুবিয়ে রাখলে উপরে 

স্কন্দুর সবুঞ্জ আত্তরণ হয়। এই আস্তরণ হচ্ছে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ওয় বর্ষ, ৩ম সংখ্য। 

তামার এসেটিক লবণ। এই রং বৌন্রতাপে 
ক্রমশঃ গাড় হয়। এই রঙের বিদেশী নাম 
৬৪:0185 1 এই রং অল্প অল্প করে তেল, জিঙ্ক- 

হোয়াইট ইত্যাদির সঙ্গে বেটে রঙের গোলা 
তৈরী করে জানাল! দরজায় এদেশে খুব ব্যবহার 
করা হয় । এই রঙের দাম বেশী; কিন্তু স্থায়ী । তাম। 
থাকার দরুণ কাঠে কোন পোকা ধরে না। এদেশে 

এখন বছরে প্রান ৬০০০ টন তামা উৎপক্স হয়। 

স্থতরাং হয়তো] ৬০155 তৈরী সম্ভব হবে। 

খনিজ রঞ্জীক-__ 
খনিতে অনেক রকম রুঞ্চকঃপদার্থ জন্মে । যেখানে 

মাটির রং লাল, বুঝতে হবে সেখানে মাটিতে 

লৌহ্যুক্ত ফেরিক অক্মাইভ আছে। “যে মাটিতে 
এই উপাদান খুব বেশী তার নাম গেিমাটি। 

এলামাটিও (6110৬ ০০1:০) হিন্দী--রামরজ ) 

এই জাতীয়; কিন্তু তাতে ফেরিক অক্মাইডের 

বদলে হাইড্রক্সাইড থাকে । সেজন্যে বং হলদে । 

বিহার, উডিষ্যা, মধ্য প্রদেশ, মাইসোর, পাঞ্জাব এবং 

কাশ্ীরে এই ছুই রডীনমাটি প্রচুর পরিমাণে 

পাওয়া যাম্ম এবং ভারতের সর্ব রঙের কাজে 

ব্যবস্ৃত হয়। এককালে বিলেতেও চালান যেত। 

9167))8. এবং 00999 রঙ-ও এই জাতীয় । 

ম্যাঙ্গানিজ থাকায় অল্লাধিক বাদামী । এই ছুই 
মাটিও এদেশে পাওয়া যাঁয়; কিন্তু ব্যবহার বেশী 

নেই ।”--( রাঁজশেখর )। 

রং তৈরীর কাজে কেউ কেউ খড়িমাটিব গুড়। 

ব্যবহার করেন) কিন্তু দেশীয় খড়িমাটির এরূপ 

ব)বহার দেখা যায় ন। ৰ 
বিদেশ থেকে আনা বং ও রং তৈরীর উপাদান 

সন্বদ্ধে উপরে কিছু বিবরণ দিয়েছি । এখন রং 

তৈরীর উপাদানের ভাগ ও উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

আলোচন! নিয়ে দেওয়া গেল। 

রঙের প্রধান উপাদান তিমির তেল--সসব 

বং তৈরী করতেই লাগে তিসি তেল। তিমির 

তেলের অদ্ভূত গুণ এই যে, তা! হাওয়ায় শুকিয়ে 
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যা । তিসির তেলকে যদি জ্বাল দিয়ে ঘন করা 

হয় এবং তার সঙ্গে শোষক কোন রাসায়নিক দ্রব্য 

ধোগ করা যায় তবে তা আরও তাড়াতাড়ি 

জানাল! দয়জণর রং ১৬৭ 

শুকিয়ে যায়। তিসি এদেশে প্রচুর জন্মে। এই 
তেলের বিদেশ থেকে আমদানী ও বিদেশে 
রপ্তানীর পরিমাণ £-- 

১৯৩৯।৪ ০ ৪০1৪১ ৪১1৪২ ৪২1৪৩ ৪৩1৪৪ 

আমদানী ৬১০৮৪ গ্যাঃ ১৭,২৭৮ ১৩৪৯ ১৬৪৬৯ ৮০১ গা্যাঃ 

রপ্তানী ৮৫৬ গ্যাং ৮৭৪ ১৫০৯ ১৩৭২ ৫৬ গ্যাঃ 

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ত হয়। যুদ্ধের পর হয়ে নানা কারখানায় রং প্রভৃতির কাজে বাবহৃত 
এই আমদানী-রপ্তানীর অবস্থা কিছু পরিবতিত 

হয়েছে। এখন বিদেশে তিসির তেলের খুব 

চাহিদা । তাদের সব রডের কারখানা ভিপির 

তেলের অভাবে পূর। কাঙ্গ করতে পারে না। 

কিন্তু আমাদের দেশে অভাবের কথ! এখনও শোনা 

যায়নি। গৌরীপুর ও সোগ্গইকাঁর তেলের কার- 
থানায় তিসির তেল থেকে ' ঘনীভূত তেল ঠতরী 

হচ্ছে। 

উপাদানের ভাগ-_ 

ভারত গভর্ণমেণ্টের দপ্তর থেকে রঙের উপদান 

ইত্যাদির নতুন মান নির্ণয়ের বাবস্থা হচ্ছে। অনুমান 
করা যায় যে, পুরাতন মান থেকে তা বিশেষ পৃথক 

হবে না। সেই পুরাতন মান অশ্যায়ী তৈরীর 
ভাগ হচ্ছে £- 

উপাদান লেমন রেড জিঙ্ক গ্রাস ইনসাইড রেড 

ক্রোম অক্সাইড অক্সাইড গ্রিন হোয়াইট অক্সাইড 

অয়েল অয়েল অয়েল অয়েল অয়েল পেষ্ট 

পেট পেষ্ট পেট পেষ্ট পেষ্ট রিডিউস্ট্ 

1১1)/ [১10 (/ [১791 1[10/ 1১10/৬৮7 
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পিউড়ী ২৬ ১৪ 

বেরাইট ৬২ ১২ ৭০ ৬৬ ৪ 

তিসির তেল ১২ ১৬ ১৫ ৮ ৮ ১৩ 

ফেরিক অক্সাইড ৭২ ৫* 

জিন্ব অক্সাইড ৮৫ ১৪ 

হোয়াইট লেড ৬ ১২ 

ব্রোজ-ব্ দরকার মত পরিমাণ 

১০০ ভাগ ১৩৩ ১০5৩ ১০০ ১৩৩ ১০৩ 

শোবক-উপরে যে রঙের উপাদান দেওয়া 

হলো ত1 জানাল!গরজায় লাগান যায় না। এই 

বঙ$কে তিপির তেলে পাতলা করে নিয়ে এবং 

কিছু পরিমাণ শোষক মিশিয়ে দিতে হয়। সীসা, 

ম্যাঙ্গানিজ, কোবাণ্ট প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু থেকে 
এমন কয়েকটি রাসায়নিক বস্ত তৈরী হয় যা 
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রঙকে অল্প সময়ে শুকিয়ে দেয়। যদি তেলের 

ভাগ কম হয়, অথবা শোষধকের মাত্রা বেশী 

হয় তবে বঙডের আস্তরণ অল্পদিনে ফেটে 

যেতে পারে। সাধারণতঃ শোধক এমনভাবে 

তৈরী করতে হয় যাতে শোধকে (ক) শতকরা 

«৬ ভাগ কোবাণ্ট (খ) শতকরা ৫'৬ ভাগ 

ম্যাঙ্গানিজ (গ) শতকরা ১৮ ভাগ সীপা থাকে । 

এই তিন রকম শোষকই একসঙ্গে রঙে দেওয়া 

হয়। কারণ কোবাণ্ট শুকায় উপরে, ম্যাঙ্গানিজ 

শুকায় ভিতরে এবং সীসা শুকায় সর্বত্র। 

বাণিজ্য শুন্ক-_ 
বিদেশাগত রং ও রঙের উপাদানের দামের 

উপর শতকরা ২৪ টাকা শুষ্ক দিতে হয়। হিসেব 

করে দেখা গেছে, চলতি বাদ্রার দরে উপাদান কিনে 

ৎ তৈরী করে বেচতে পারলে বেশ লাভ হয়। 

মন্তব্য--দেখ। যাচ্ছে (১) রডের অধিকাংশ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বধ, ওয় সংখ্যা 

উপাদান এ দেশেই জন্মায়; (২) সীসা আমাদের 

দেশে এখনও বেশী পাওয়| যায় না? কাজেই সীসা 
আমদানী করতে হবে। পকিস্ত হোয়াইট লেড, 

রেড লেড ও লেড ক্রোমেট ( পিউপী) এদেশেই 
তৈরী হবে। (৩) দণ্ড। সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে । 

(৪8. ব্যারাইট1 বিদেশ থেকে আনার কোন কারণ 
দেখা যায় না। (৫) বিদেশ থেকে ভারতে নিয়োক্ত 

পরিমাণ টাক রং এবং তার আনুষঙ্গিক প্রব্যাদি 

গ্রহে ব্যয়িত হয়। 

১৯৩৯।৪০ _-১১৯২১৬৫০৭৯ টাকা 
৪০1০১---১৯০৩৯১৫৫০২ * 

৪১।৪২---১১১৪১৫৭১৬৫ *% 

৪২ ৪৩.৮৭৯১২০৮২০৯ রি 

৪৩৪ ৪---৫ ৭,৫৫০ ০৩ ্ 

আণ1 কর যায় অদূর ভবিষ্যতে এই আমদানীর 

পরিমাণ আরও বহুলাংশে কমে যাবে। 

“ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞার্থ পরিবতিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ ঈড়াইলস্পজীবনযাত্রার 

প্রণালী বিশেষ; ভদ্রতা ল।ভের উপায় হইল-্*বিশেষ প্রকার জীবিকা গ্রহণ । এই 

জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিচ্যা এবং জীবিকার অর্থ হইল--উক্ত বিষ্ভার সাহায্যে 

যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি । 

নৃতন কুপের সন্ধান পাইয়! কয়েকটি ভদ্রমান্তক সেখানে আশ্রয় লয়াছিল। কিন্ত 

কূপের মহিমা ব্যাপ্ত হইয়! পড়িল, মাঠের মাণ্ডুক হাটের মাক দলে দলে কৃপের মধ্যে 

ঝাপ দিয়া ভদ্রতালাভ করিল। কৃপমা'গুকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্ত আহাধ ফুরাইয়াছে। 
নং গং ্ ঝা ক 

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকৃপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি। গণ্ডি অতিক্রম করিয়া 

বাহিরে আমিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে 
অভয়দান করিবে? সরাজশেখর | 



চা-শিপ্পের গোড়ার কথা 
ভ্রীযোগেশচজ্জ বাগল 

ইদ্দানীং চা-শিল্প সম্বদ্দে আলোচনা হইতেছে। 
একজন লেখক বলিয়াছেন, ভারতের চা-শিল্প 
দেড় শত বৎসরের পুরানো । অর্থাৎ দেড় শত 

বদর আগে হইতেই এই শিল্প এখানে বলবৎ 

রহিয়াছে । এই উক্তির মধ্যে কতকট1 অতিরঞ্চন 

আছে। চাঁশিল্পের গোড়া-পত্তন সম্বন্ধে কিছু 

তথ্য এখানে নিবেদন করিতেছি । 

বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্ঙ্ক ১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্ধে 

এই প্রশ্ধ উখ্বাপন করেন যে, ভারতবর্ষে একটি 

লাভজনক শিল্প হিসাবে চা-এর প্রবর্তন ও চাঁষ- 

আবাদ সম্ভব কিনা? বেটিঙ্ক করিতকমণ 

লোক ছিলেন। তিনি কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা 

না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি ভারতে চা- 

শিল্পের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ১৮৩৪ 

সালেই একটি কমিটি গঠন করিলেন। ইহাকে 
তখন ০৪ 00122101660” বা চাকমিটি বলা 

হইনত। রাজা রাধাকান্ত দেব এই কমিটির অন্যতম 

সদন্য হইলেন। তিনি কলিকাতা স্থপ্রিম কোর্টের 

(বর্তমানে হাইকোর্ট) অবসরপ্রাপ্ত প্রধান 

বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইউ ঈষ্টকে বিলাতে 

১৮৩৬ সনের ২২শে জুন তারিখে লিখিত 
পত্রে চা-শিল্পের অনুসন্ধান-কাধের একটি বিশদ 

বিবরণ দেন। তাহা হইতে এখানে তথ্যাদি প্রদত্ত 

হইল । 

কমিটি প্রথমেই জি. জে. গর্ডন নামক এক 
শ্বেতাঙ্গকে চা-শিল্প সম্বদ্ধে অভিজ্ঞত] অঞ্জনের 

জন্য চীনে পাঠাইলেন। তাহার উপর ভার 

দেওয়া]! হয় এদেশে চা-এর উৎপাদনে সাহাধ্য 

করিবার জন্ত চীগ্া! চাষী আনিবার। কুমাফুন 

অঞ্চলে উচ্চভূমিতে চাচাঁষের কতকট। প্রারভভিক 

৬ 

আয়োজনও করা হল। বিদ্ধ এই সমম ভান! 
গেল, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আমাম প্রদেশের 

সিংফো অধ্যুষিত অঞ্চলে চা স্বাভাবিকভাবেই 
প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । এ তথ্যটি 
একেবারে তন আবিষ্ষার নয়। কমিটি স্থাপনের 

দশ-বার বৎসর পূর্ব হইতেই এ প্রদেশের লোকের! 

ইহা জানিতে পায়। কিন্তু এই সময়ই সাধারণ 

লোকে এ বিষয়ে বিশেষ অবগত হ্ইল। কমিটিও 

এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্যয় হইবার জন্য কালবিলম্ব না 

করিয়া চা-শিল্প সম্বদ্ধে সর্বপ্রকার তথ্য নির্ণয়ার্থ 

টি ২২ র্ 
তি, ___ 

২ 

ডক্টর নাথানিয়েগ ওয়ালিচ, 

এক €বজ্ঞানিক প্রতিনিধিদল আসামের পুর্বোতবর 

অঞ্চলে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। ডর 

ন!থানিয়েগ ওয়ালিচ, ছিলেন সে যুগের একজন 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক । উদ্ভিদ-বিষ্ঠায় বৃৎপত্তি হেতু 
তিনি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের স্থপাজেণ্টে- 

গেপ্টের পদে নিয়োজিত হন। সনে 

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সেখানে 

১৮৩৫ 



১ খও 

উদ্ভিদ-বিষ্ভার অধ্যাপনা করিতেন। এইরূপ 
একজন বেজ্ঞানিকের নেতৃত্বে কমিটি তিনজন 

বিজ্ঞানী লইয়1 গঠিত একটি প্রতিনিধি-দল আস।মে 
প্রেরণ করিলেন। 

সঙ্গীদ্ধয় সহ ডক্টর ওয়ালিচ. প্রায় নয় মাঁস 
আসাম পরিক্রমা করেন। তাহারা দেখিলেন, শুধু 
সিংফো অধ্যুষিত অঞ্চলেই চা জন্মে না, সদিয়ার 
দক্ষিণ ও পূর্বে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়িয়া চা স্বাভীবিক- 
ভাবেই উৎপন্ন হইতেছে । নবাব ভিহিং ও বড় 
ভিহিং- ব্রহ্মপুত্রের এই ছুই শাখা নদীর মধ্যবত 
অঞ্চল, বেঙ্গমোইয়া ও নাগাহিলের পাদদেশে 
পর্যন্ত প্রচুর চা+জন্মিতেছে। চাঁএর কুঁড়ি, ফুল, 

ফল, গাছ, সর্বরকম অবস্থাই তাহারা দেখিতে 

পান। চা-গাছের প্রকারভেদ আছে। চীনে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্য! 

বত রকমের চাগাছ আছে এ নকল অঞ্চলেও 

প্রায় সেই সবই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। 
প্রতিনিধিদল যতরকমের চা-এর সন্ধান পাইয়াছেন 

তৎসযুদয়ই পর্যবেক্ষণ কিয়! আমেন। বাঁধাকান্ত 

দেব বলেন, ডক্টর ওয়ালিচ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
হইতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন তাহাতে 

শুধু চা নহে, সমগ্র উদ্ভিদ বিদ্যারই সম্যক উন্নতি 
হইবে। 

ডক্টর ওয়ালিচ, প্রস্তার করেন, চাষ-আবাদের 

জন্য বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড বন্দোবস্ত লইলে এই চা- 
শিল্পের উন্নতি অবধারিত। ইহার পর চীন হইতে 

চাঁগাছ আমদানীর কথা! আর কাহারও মনে আসে 

নাই। আসামেই চা-এর চাঁষআবাদ বৈজ্ঞানিক 

উপায়ে আবরস্ত হইল। 

“চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উচ্গশিক্ষা বলিলে সাধারণত সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি 
বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, কেবল এই প্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ 
দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অল্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, 
বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্ধকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাঁত পণ্য উৎপাদন করিবার 
ক্ষমতা হইবে এবং ভদ্র সম্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়! 
ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দলে দলে বিজ্ঞান শিখিতে আরম করিল ; বি. এস-সি, এম. এস-সিতে 
দেশ ছাইয়া গেল। কিন্ত কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয় স্বজন ক্ষু্ হইয়া বলিলেন-__ 
এত মায়েন্স শিখিমাও ছোকরা শেষে কেরাণী বা উকীল হইল! হাঁয়, ছোকরা কি করিবে? 
বিজ্ঞানও কার্ধকরী বিদ্যা এক নয়। কেমিস্রি ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, 
এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না। 

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের প্রয়োগে ক্ষমতা 
জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা, যাহাঁকে বলে €9০1:13108] 600686100 1 অতএব উপযুক্ত 
শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সঃঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিকল্প শিথিতে হইবে। 
শিক্ষার পদ্ধতি নিবাচনে ভুণ করিয়া পূর্বে হতাশ হইয়াছি, এবারেও কি আশ] নাই ? সাবান 
কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরানীগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে ?” --বাজশেখর 



গাণিতিক আবিষ্ষার পদ্ধতি 
গ্রীআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

গাণিতিক আবিষ্কার কোন্ পদ্ধতিতে কি করে 

সম্ভব হয় এ নিয়ে পাশ্চাত্যে বহুদিন ধরে আলোচনা 

স্থুরু হয়ে গেছে । বিষয়টি মনোবিজ্ঞানী এবং 

দাশনিকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং 
সাধারণের কাছেও চিত্তাকর্ষক। কেননা গাণিতিক 

আবিষ্কারকি পদ্ধতিতে সম্ভব হয় তা জানতে 

গেলে গণিতে পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। 

বর্তমান প্রবন্ধে জন সেরা গাণিতিক তাদের 

আবিষ্কার পদ্ধতি সম্বদ্ধে যেসব কথা বলেছেন তা 

আলোচনা করা হবে। তাদের একজন এ যুগের 

শ্রে্ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন; এর বিশদ পরিচয় 

দেওয়া নিপ্রয়োজন। ছিতীয় জন হলেন--ফরাসী 

গণিতকার আারি পয়েকার। ইনি মারা গেছেন 
১৯১২ সালে। উনবিংশ শতাব্দীতেই গণিতশাস্্র 

যখন বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃতি লাভ করলো তখন 

অনেকেই বলেছিলেন_-কোন একজনের পক্ষে 

সমস্ত গণিত আয়ত্ব করা একেবারেই অসম্ভব। 

একথা তুল প্রতিপন্ন করেছিলেন পয়েকার। 

তিনি শুধু যে এ শাস্ত্র মন্থন করেছিলেন তা নয়, 

উনষাট বছরের জীবনের মধ্যেই তিনি দিয়ে 

গেছেন প্রায় পাচশ”টি মৌলিক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। 

আইনষ্টাইনীয় যুগের সুচনা পর্যন্ত তিনিই ছিলেন 

গণিতব্াজ্যে একছত্র সম্রাট । স্ুধীলমাজে যখন 

আইনষ্টাইনের আবিষ্কার অনাদূত তখন তিনিই 
ভবিষ্য্থাণী করেছিলেন--কি অপূর্ব জিনিসের 

আবির্ভাব হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানে! পঁয়েকার 

লিখে গেছেন, কি করে গাণিতিক আবিষ্কার সম্ভব 

হয়। অন্ত কারুর কথা শুনে বা বই পড়ে আরও 

জটিল বাক্যজাল তিনি ব্য করেননি । যা লিখে 

গেছেন তত! তার নিঞ্জের অভিজ্ঞতালন্ধ সত্য। 

পয়েকারের মূল বক্তব্য এই যে,--গণিত আবিষ্কারের 
জন্যে কেবলমাত্র যুক্তির উপরেই নির্ভর কর! চলে না, 
এজন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে [17601601) 

বা স্বজ্ঞা-র | 

গাণিতিক আবিষ্কার সঞ্চলের ছাণাই সম্ভব 
নয় কেন, এ প্রশ্ন তত গুরুতর নয়; কিন্তু ভার 

চেয়েও আশ্চর্যের কথা হচ্ছে--সকলেই কেন গর্ণিত 

ব্যাখ1 করার সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে নিতে পারে না? 

গণিত যদি কেবলমাত্র যুক্তির একটি ধারার উপরেই 
নির্ভর করে এবং গণিতের মূল কথাগুলো ( যেমন 
- যোগ, বিয়োগ ) যদি আপামর সকলেই জানে 
তবে সেই যুক্তি অন্গরণ করে গণিত তো! সহজেই 
বোঝা উচিত। তবে কেন এমন হয় যে, একজন 

শিক্ষক কোন অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে 

যান? অত্যন্ত সুন্ষবুদ্ধিসম্পন্ন গণিতের অধ্যাপক- 

কেও দেখা যায়--গণিতের একটা অতি সাধারণ 

স্থানেও তিনি ভূঙ্গ করে বসেন । 

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া তেমন কিছু কঠিন 
নয়। কেননা গণিতজ্ঞ যখন কোঁন অঙ্ক 

কষে দেখান তখন তিনি সেখানে কয়েকটি নিয়ম 

মেনে চলেন। এ নিয়মগ্ডলে তার স্থৃতিতে গাথা 

থাকে এবং সেখান থেকেই ওগুলোকে উদ্ধার করে 

যন্ত্রটালিতের মত কাজে লাগিয়ে চলেন। তাই 
কোন কারণে তার একবার স্থৃতিবিভ্রম ঘটলে তিনি 

সেগুলোকে ভ্রান্তভাবেও লাগাতে পারেন। তাই 

গণিতে তৃলের সৃষ্টি হয়। 

মনে হতে পারে গণিতে নিপুণত। 
বুঝি নিখুত স্বৃতি ও গ্রচণ্ড একাগ্রতার উপরই 

নির্ভর করে; কিন্তু আসলে তা-ও নয়। কারণ 

তাহলে দ্বাবাখেলোয়াড়েরাও বড় বড় গণিত 



১৭২ 

হতে পারতেন এবং সকল গণিতঞ্জই হতেন 

নামকরা খেলোয়াড় । পয়েকার বলেছেন- কোন 

একট] সাধারণ যোগ তিনি নিজেও কদাচিৎ নিতূল- 

ভাবে করতে পারেন। শুধু তিনি কেন, বেশীর 
ভাগ গণিতজ্ঞের মধ্যেই এই দৌঁষটি অল্পবিস্তর 

বিচ্ঠমান। গণশিতজ্ঞদের মধ্যে প্রচুর একাগ্রত। 
ও স্মৃতিশক্তি কেবল ফ্রীঙরিখ গনসেরই দেখা যায়। 

গণিতঙ্জদের যে স্বৃতিশক্তির প্রাথধ প্রয়োজন 

তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাছাড়া তাদ্দের আরও 

কিছু সম্পদের অধিকারী হওয়া দরকার । 

পয়েকার বলেছেন তার স্বৃতিশক্তিট] তত ভাল 

নয় ( অবশ্ট কথাট। নিছক বিনয় )। তাই তিনি 

ভাল দাধা খেলতে পারেন না। কিন্তু এর জন্যে 

তো! তার গণিতবিচারে কোন অস্থবিধা হয় না, যে 

ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ দাবা-খেলোয়াড়কেই চুপ করে 
থাকতে হয়! এর কারণ হচ্ছে গণিত প্র্রক্রিয়। 

কেবল বিভিন্ন সিদ্ধাস্তের যেমন তেমন একট। মিশ্রণ 

নয় যে, স্মৃতির সাহায্যে অনেক কথা মনে করে 

তাদের মিশিয়ে দিলেই চলবে। একট] সক্রিয় 

বেডিও যন্ত্র তৈরী করতে হলে বাজার থেকে 

বিভিন্ন অংশ কিনে এনে ক্যাবিনেটের মধ্যে পুরে 

দিলেই কোন কাজ হবেনা । সেগুলোকে বসাতে 

হবে তাদের নিজ নিজ নিদিষ্ট স্থানে । বিশুদ্ধ 

গাণিতিক প্রক্রিয়াও ঠিক তেমনি নানা প্রকাঁর 

সিদ্ধান্তের এক বাছাই করা বিশিষ্ট ধারা এবং এই 
ধারাটিই গণিতে সবচেয়ে মুল্যবান । পয়েকারের 

মত হচ্ছে-_-এই ধারাটিকে ধরতে পারাই হলো সব 

চেয়ে বেশী প্রয়োজন | যদ্দি এই ধারাটি সম্যক 
অন্থুভভূত হয় এবং বিষয়টি সম্বন্ধে একটি 

পূণ ধারণা জন্মে তাহলে আর স্বতি-বিভ্রমের 

আশঙ্কা থাকে না। কেননা তখন চেষ্টা করে 

শ্বরণ করা ছাড়াও বাভন্ন সিদ্ধান্তগুণপো। তাদের 

বারা অনুযায়ী 'শিজ নিজ স্থানে এসে পড়ে। 

এজগ্যেই গণিতের কাজে যুক্তিই নব নয়, চাই 
অনুভূতির ক্ষমতা । যুক্তি অনুসরণ করা ক্ষমতা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

সকলেরই আছে অল্পবিস্তর, কিন্তু অন্ুভূতির- 

ক্ষমত! কম লোকেরই আছে। তাই অঙ্ক বোঝে 

থুব কম লোক। 

আবার এমন লোকও আছেন ধাদের শ্বৃতিশক্তি 

অত্যন্ত তীক্ষ, আবার অন্ুভূতিরশক্িও গাছে কিছু। 

তার] একটার পর একট! করে গাণিতিক কথা গ্রহণ 

করেন, গণিত বোঝেনও কিছু কিছু; কিন্তু গাণিতিক 

হগ্টিও ব্যাপারে তারা একেবারেই অপারগ । আর 

ধারা প্রবল হজ্ঞা বা অনুভূতিশক্তির অধিকারী 

তাদের স্থৃতিশক্তি কিছু কম হলেও ক্ষতি নেই। 

তারাই হচ্ছেন গণিতক্ষেত্রে দাতা বা আঙ্টা | 

পয়েকার গাণিতিক আবিষ্কারের সময় তার 

মনের অবস্থা নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে 

আলোচনা করেছেন। গাণিতিক আবিষ্কার 

কি শুধু গণিতের ভিন্ন ভিন্ন তত্বের সারভাগ নিয়ে 

সমবায় কৃষ্টি করা? কিন্তু তেমণ সমবায় তো 

অনেক রকমেবই করা যায় এবং তার বেশীর 

ভাগই তো মূল্যহীন! তা নয়। আবিষ্কার হচ্ছে 

কার্করী একটি বেশ মনোমত সম্বাম গড়ে 

তোলা । 

গবেষণাগারে পরীক্ষা করে যেষন 

পদার্থবিজ্ঞানে নিয়ম আবিষ্ধার কর! যায় ঠিক 

তেমনি গাণিতিক তত্বের চর্চার ফলে আমরা 

গাণিতিক নিয়ম আপফ্ষার করতে পারি। বিভিন্ন 

ঘটনার মধ্যে যে অজ্ঞাত পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে 

তাকেই প্রকাশ করে গাণিতিক তত্ব। 

নুতরাং আবিষ্কারের জন্তে গণিতের বিতিন্ন ক্ষেত্র 

থেকে তত্ব আহরণ করে তার বলমবায় 

ঘটাতে হবে। এজন্যে যত বিভিন্ন ক্ষেত্র পাওয়া 

যায় ততই ভাল। কিন্তু এটুকুই সব নয়। 

কারণ ওরকম সমবায়ের বেশীর ভাগই নিচ্ষল 

আবিফারককে করতে হবে 

কিন্তু এমনিভাবে সমৰায় 

হবে। কাজেই 

মনোনয়নের কাজ। 

ও মনোনয়ন করে অগ্রসর হতে হলে সারাজী বনেও 
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একটি আবিষ্কার সম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ। কারণ 

বিজ্ভিন্ন গাণিতিক তত্বের পরিমাণ অসংখা । 

কিন্ত প্রকৃতপ্রশ্তাবে আবিষ্কারকের চেতন 

মনে কখনই নিক্ষল সমবায় স্থান পায় না। 

সমবায়গুলোর ক্ষেত্র হচ্ছে মনের গভীরতর একটা 

ংশ। প্রবেশের অধিকার পাঁয় কেবল স্থন্দর 

সমবায়গুলে। এবং তাই হচ্ছে আবিষ্কার । 
পয়েকার ব্াক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ 

দিয়েছেন । এখানে কতকগুলো গাণিতিক কথা 

প্রয়োগ করতে হবে। কিস্তব্যাপারটি বোঝবার 

জন্যে তাতে কোন অস্থবিধা হবে না। 
প্রথম উদাহরণ হচ্ছে--প্রায় পনেরোদিন ধরে 

পয়েকার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, তার 

আবিষ্কৃত ফুশিয়ান ফাংশানের মত আর কোন 

ফাংশান নেই। প্রত্যহ তিনি বিভিন্ন সমবায় 

নিয়ে বিভিন্নভাবে টেষ্টা করেছেন। কিন্তু সবই 
নিক্ষল হয়। পরে একদিন স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে এক 

কাপ কফি খেলেন ৷ সেদিন রাত্রে তার ঘুম হলো 

না। বাশি বাশি চিন্তা মস্তিফে জট পাকাতে 

লাগল । পরিশেষে ছুটে৷ মিলে গিয়ে হঠাৎ একট! 

চমৎকার সমবায় হলো। ভোরের মধ্যেই তিনি 

নতুন এক অেণীর ফুশিয়ান ফাংশানের প্রবর্তন 

করলেন ধা প্রধানতঃ হাইপার জিওমেটি,ক গিনিজ 

থেকে উদ্ভৃত। এরপর তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 
তার আবিষ্কারের ফলাফল প্রয়োগ করে নিলেন 

তার সত্যতা যাঁচাই করে। 

এরপরে তিনি এ ফুশিয়ান ফাংশানগ্তলোকে 
ছুটে! সিরিজের তাগফল করে প্রকাশ করবার কথ 
চিন্তা করছিলেন। জিওলজিক্যাল কন্ফাবেল্পের 
কাজে বান্ত হয়ে পড়ায় তার বাঞ্ছিত সিরিজ ছুটোর 

কথা একেবারে ভুলে ধান। কাজের ভিড়ে 

সকলের সঙ্গে একদিন তিশি গাড়ীতে উঠতে 

যাচ্ছেন। গাড়ীর পাদানিতে প1 দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই তাঁর ঈঙ্গিত সিরিজ ছুটোর গুণা গুণের 

বিষম মলে এসে গেল, যদিও তখনি সেগুলো তিনি 

গাঁণিভিক জীবিষ্কার পদ্ধতি ১৭৩ 

যাচাই করে নিতে পারেনি তবুও তার মনে 
নিশ্চিন্ত তৃপ্তি এসেছিল এই জন্তে যে, তিনি আসল 

জিনিসটি পেয়ে গেছেন । 

এরপর তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে স্থুরু 

করলেন এরিথমেটিকের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে। 

কিন্তু বিশেষ কোন ফলোদয় হলোনা । এসময়ে 

তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে, তার 
পূববর্তী আবিফারগুলোর সঙ্গে তাঁর বর্তমান 

সমস্যার কোন যোগ থাকতে পারে। যাহোক, 

শীঘ্ব কোন ফলোদয় হলো না দেখে বিরক্ত হয়ে 

তিন বিষয়টি ত্যাগ করলেন। এরপর তিনি 

ভ্রমণের জন্যে সমুদ্রের ধারে কোথাও চলে যান এবং 
সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবতে থাকেন। একদিন খন 

তিনি একটা উচু টিপির ওপর বেড়াচ্ছিলেন তখন 

সেই রকম সহসা আলোকপাত হলে! তার সেই 
পরিত্যক্ত সমস্তাটির ওপর । ঠিক তেমনি হঠাৎ 

তেমনি সমগ্রভাবে উপলব্ধি করলেন--টার্ণাৰি 
কোয়াড়াটিক ফর্মকে 0:20215 (3990196€ 

70175) এরিথমেটিকে রূপান্তরিত করলে তা হয়ে 

দাড়ায় অনিউক্লীডিয় জ্যামিতি । 

ত্ববিত আলোকপাতের এরকম অনেক উদাহরণ 

দেওয়া ষায়। শুধু পয়েকার নয়, প্রায় সব গণি- 
তজঞই স্বীকার করেন যে, এমনিভাবেই সম্ভব হয় 

গাণিতিক আবিষ্ষিয়্া-_-এমনকি, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী 

রাসেল পর্যন্ত । 

পয়েকারের মতে এই সহসা আলোকপাতের 

ব্যাপারটি আমাদের মনের গভীবতর অংশে 
দীর্ঘকাল ধরে যেকাঙ্গ করছে তারই সাক্ষ্য দেয়। 

তাই আবিষ্ষিয়ার জন্তে গভীর মনের এই কাজের 
অতিশয় প্রয়োজন আছে। আরও একট! লক্ষণীয় 
বিষয় হচ্ছে এই যে, এই গভীর মনে কাজ সুরঃ 

হওয়ার আগে এবং পরেও কিছুক্ষণ চেতন মনে 

কাজ চালাতে হয়। সেই অনুপ্রেরণ। সহজে 

পাওয়া যায় না, মন যদি সচেতনভাবে কয়েকদিন 

ধরে পমস্যা উত্তীর্ণ হবার প্রবল চেষ্টা না করে। 



১৭৪ 

আপাতদৃর্টিতে এ প্রাথমিক চেষ্টা একেবারেই বিফল 
হয়েছে বলে মনে হতে পারে; কিন্তু 

আদলে তা নয়। প্রাথমিক এ চেষ্টাগুলো তার 

গভীর চেতনার যন্ত্রে গতি সঞ্চার করেছে এবং 

চেতনার এই গভীর অংশটিকে যদি গতিশীল 

করে না তোলা যায় তবে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। 

আবিষ্কার সম্পূর্ণ করার জন্তে গভীর মন থেকে 

আলোকপাতের পরও চেতনমনে আরও কিছুক্ষণ 

কাঙ্গ চালাতে হয়। কারণ লব্ধ অনুপ্রেরণ। বা 

জ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলতে 

হবে। তাই সেই আবিষ্ারকে যৌক্তিক আকার 
(1,081591 1010) দেওয়া চাই। সর্বোপরি 

প্রয়োজন হচ্ছে-্-আবিষ্ারকে যাচাই করে 

নেওয়া এবং তা করা যায় না যদি না আর একট! 

যৌক্তিক আকার থাকে । অবশ্য যাঁচাই করা মানে 
শুধু নিজেকে তৃপ্ত করা । কেনন।, আলোকপাতের 

সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার বোঝ! যায় যে, মন থেকে 

সকল সন্দেহরই নিরসন হলো। কিন্তু তবু 
একবার পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কারণ 

শয়নকালে বা নিত্রালু অবস্থায় যদি অঙ্ুপ্রেরণাগুলো 
মনে আসে তবে তা সন্দেহজনক । 

যাহোক, পয়েকাঁরের মত হচ্ছেস্আমরা চিন্ত। 

বা যুক্তিবিচার যার সাহাঁধ্যে করি তা হচ্ছে 
আমাদের চেতন মন। কিন্তু আমাদের মনের 

গভীরতর অংশটি এ চেতন মন থেকে কিছু কম 

মুঙ্যবান নয়। কেননা, আবিষ্কার আলোকপাতের 

উত্স হচ্ছে এটি। এরই সাহায্যে সুন্দর 

সমবায়গুলো এক মুহূর্তে বাছাই হয়ে যায়। তাই, 
বল। যেতে পাবে, আমাদের সচেতন মন থেকেও 

এর স্থান অনেক উচ্চে। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শুধুমাত্র এব 

সুন্দর সমবায়ই (যাঁদের আমরা সহসা! আলোক- 
পাঁতের সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারি ) কি আমাদের 

চেতনার এঁ গভীরতর অংশে উৎপন্ন হয়, অথবা 

সেখানে মূল্যহীন আঁরও অনেক সমধায়ই স্থান 

ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর ৩য় সংখ্যা 

পায়? এর উত্তর হচ্ছে-_ছুটি একটি নয়, সেখানে 

রাশি রাশি সমবায় তৈরী হয়। কিন্তু তাদের 

মধ্যে উৎকৃষ্ট দু-একটি সমধায় গভীর মন থেকে 
আমাদের চেতন মনে আসতে পায়। আবার 

প্রথথ করা যায় এ কি করে সম্ভব যে, অতগুলে। 

সমবায়ের মাত্র দু-একটি গভীর মনের চৌকাঠ 

পেরিয়ে বাইরে আসতে পায়, আর সব হয়ে যায় 

নাকচ? পয়েকার বলেছেন, এর একমাত্র কারণ এ 

দু-একটি সমবায়ের সৌন্দর্যই গণিতজ্ঞের 
অনুভূতি প্রবণতায় সাঁড়া জাগায় বেশী । স্থৃতরাং 

দেখা যাচ্ছে-গণিতজ্ঞের আবিষ্কার ক্ষমতা নির্ভর 

করে তার *স্বকীয় বিশেষ এক সৌন্দর্ধবৌধের 
(86500০610 £56111765) উপর । সৌন্দর্যের এই 

প্রচণ্ড পিপাসা তাদের সব সময়েই বড় ব্যন্ত করে 

বাখে। বিশ্বের যা কিছু অস্পষ্ট, যা কিছু 

গভীর রহস্যময় এবং ছুর্বোধ্-সে সবই 

ব্যাকুল করে তোলে গণিতজ্ঞের মন। তাই 
প্রবল চেষ্টা ও অনুরাগ সে সবের মধ্যে এনে দেয় 

জ্ঞানালোক, আপাত-ছুর্বোধ্য জিনিসের মধ্যে 

ফুটিয়ে তোলে ক্ষমা । এ সৌন্দর্বোধের 

জন্যেই তারা খুঁজে বেড়ান জ্যামিতি অথবা নানা 
খ্যা ও আকারের ুষ্ঠুতা, সার্থকতা এবং 

যৌক্তিকতা । 

এবার দেখা যাক, বিশুদ্ধ পদীর্থবিজ্ঞানে 

আবিক্কিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে আইনষ্টাইন কি বলেন। 
বাস্তবিক আইনষ্টাইনের আবিষ্ীরগুলে প্রায় 

সবই ল্যাবরেটরীর সংস্পর্শ বজিত হয়েও কি করে 
তখনকার সমস্ত বড় বড় সমশ্যাগুলো ( যেমন-- 

ইথরের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্পর্কে মাইকেলসন 
পরীক্ষার চরম ব্যর্থতা, বুধ গ্রহটির বিচিত্র ব্যবহার 

ইত্যাদি) অবল্পীলা ক্রমে সমাধান করে দিল ! এ নিয়ে 
সাধারণের মধ এবং পণ্ডিতমহলে৪ মহ। বিশ্ময়ের 

হ্ষ্টি হয়। এই সময়ে একবার কথা ওঠে বিশুদ্ধ 

গণিতজ্ঞেরা তো অনেক কিছুই করেন, কিন্ত 

ল্যাবরেটরীতে ছেড়ে দিলে তারা অত অকেজো 
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বনে”যান কেন? এই সব গোলযোগপূর্ণ কথা 
ওঠায় ১৯১৪ সালে প্রসিয়ান আযাকাডেমি অফ. 
সায়েকত্সে আইনষ্টাইন' ব্যাখ্যা করবেন বিশুদ্ধ 
পদার্থবিজ্ঞানীর কার্ধপদ্ধতি। তিনি বলেন যে, 

বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানীর কাজে ছুটি ভাগ আছে। 
প্রথমতঃ তাকে আবিষ্কার করতে হবে কতক গুলো 

মূলতত্ব। পরে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, সেগুলো থেকে 

কতক গুলো অন্রসিদ্ধাস্তে পৌছুতে হবে । গব্ষণা- 
গারের প্রয়োজন তিনি বোধ করতে পারেন কেবল 

দ্বিতীয় কাজটির জন্যে । কিন্তু তীর কাঙ্গের প্রথম 
ও অতি প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে-_মূলতত্বের 

আবিষ্কার এবং সেটি যতক্ষণ ন1 হচ্ছে ততক্ষণ তার 

কাছে ল্যাববেটবী নিক্ষল। আরও বলেছেন, এ 

মূলতত্বগুলো আবিষ্কারের জন্যে ল্যাবরেটবীর 

অভিজ্ঞতার সমধিক প্রয়োজন নেই। এই 
প্রাথমিক আবিফফার সম্ভব হয় সাধারণতঃ 

স্বজ্ঞা ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে। সেইজন্য 

বলেছেনশ্””ত0 00০ 01500616117 01019 

52210 006 01000000306 1015 17261172610) 

800681 30 1520255815 21000860121 0091 

12 1958105 00010) 2170 ০০] 18৮০ 00617) 
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আইনষ্টাইনের আরও মত হচ্ছে যে, শুধু যুক্তি- 

বিচারের সাহায্যে এই প্রাথমিক নিয়মে পৌছনো 
যায়না । বোনা, ব্যাকুলতা ও সহানুভূতি শিয়ে 

এগুলে। জানার চেষ্টা করতে হয়। “7616 

15 100 19510917261) 00 00652 18৮57 02015 

51521) 

10700100170 1659076 07 9510090)200 
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0360.” এইসব কারণেই বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানীর! 
সর্বপ্রথমেই ল্যাবরেটরীতে নিজেদের খাপ 

খাওয়াতে পারেন না। এখন প্রশ্থ উঠতে 

পাঁরে--যেসব পদার্থবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনার 
অল্নশীলন করেন এবং ল্যাবরেটরীর সাহায্যে 

গাণিতিক আবিষ্কার পদ্ধতি ১৭৫ 

প্রাকৃতিক-নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং ধার! 

উপরোক্ত বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী--তাদের পদ্ধতির 

মধ্যে কোন্টিতে লাভ বেশী। পদার্থবিজ্ঞানের 

ইতিহাস অন্গসরণ করলেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে । 

নিউটন তার নিয়মগ্তলেো প্রধানতঃ প্ররুতিকে 

অনুশীলন করেই আবিষাঁর করেছিলেন, কল্পনা 
এবং [77601001-কে যথেষ্ট প্রাধান্য দেননি বলেই 
মনে হয়। তাঁই তার গতি সম্পকিত নিয়মাবলীতে 

চরম গতি বা চর্ম স্থিতির ( 89017860 2000101) 

01169) কথা স্থান পেয়েছে । অথচ স্বজ্ঞায় বলে 

ও দুটো জিনিসের অস্তিত্ব নেই । আইনষ্টাইন বলেন, 
নিউটন নিজেই তাঁর এ খু'তটি সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন এবং সেজন্যে তার মনে যথেষ্ট অন্বস্তিও 

ছিল। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে তার নিয়ম 

যথেষ্ট সাফল্য পাওয়ায় এ খু'তটি সম্পর্কে তিনি 

আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি । কিন্তু প্রকৃতির 

নিয়মকেই যদি নিখুঁতভাবে জানতে হয় তবে 

প্রকৃতি-চর্চাই যথেষ্ট নয়। তাকে ছাড়িয়ে উঠে 

কল্পনাশক্তিকেও প্রাধান্য দিতে হবে। আঁইন- 

াইনের মতে, পদার্থবিজ্ঞানে আপেক্ষিকতাবাঁদের 
আবির্ভাবের পর একথার সত্যত। প্রমাণিত 

হয়ে গেছে। 

বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্রাঙ্ক তার যুগান্তকারী কোয়া- 

াণম মতবাদ আবিষ্কার করতে বহু বছর ধরে 

গবেষণ। করেছিলেন। তাই সাধারণের ধারণ! -- 
এ সব বড় বড় কিছু আবিষ্কার করতে গেলে 

বুঝি বা প্রয়োজন হয় ভীষণ ইচ্ছাশক্তি অথব! 

নিখুত নিয়মাহগবতিতার। আইনষ্টাইন কিন্তু এরূপ 
ধারণার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। বলেন-- 

যে মন নিয়ে এতদিন ধরে কাজ করার ধৈর্য পাওয়া 
যায় তাতো! কঠিন নিয়মে বাধা নয়ই, বরং তাকে 

বল! যেতে পারে প্রেমিক বা ধামিক পুজারীর 

মন। প্রতিদিনের উগ্যমট1! কোন বাধাধর। নিয়ম 

বা সঙ্কল্প থেকে আসে না-.আসে সোজা হৃদয় 

থেকে । 



১৭৬ জান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ওযু সংখ্য। 

গাণিতিক বা পদার্থবিজ্ঞানীদের এসধ কথা কবি বেমন পান কাবা সৃষ্টিতে, চিত্রশিল্পী যেমন 
থেকে বোঝা খায়, তার! কত ভালবাসেন তীদের পান শিল্প স্টিতে--গাণিতিক হৃক্টিতেও তেমনি 
নিজ নিজ বিষয়কে । আনন্দ পান গণিতজ্ঞেরা এবং হৃষ্টির এ আনন্দ 

সঙ্গীতকার যেমন আনন্দ পান স্থরস্থটিতে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক | 

“বাংলাদেশ পরদেশীতে ভিয়। গিয়াছে । তাহাদের একদল এদেশের কুলী মজুর 
ধোবা নাপিত কামার কুমার মাবী মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর একদল দেশী বণিকের 
হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসাপপ .কাড়িয়া লইতেছে এবং নৃতন ব্যবসায়ের পত্বন 

করিতেছে । শিক্ষিত বাঙালী লোলুপ নেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীতি দেখিতেছে, কিন্ত 
তাহাদ্দের পদ্ধতিতে দন্তম্ুট করিতে পারিতেছে না। এই সকল পরদেশী ইংরেজী বিদ্যা 

জানে না, ০০017010195 বোঝে না, ইহাদের হিসাবের প্রাণালীতে আধুনিক ৮০০-1০৪০28 

হইতে অনেক নিকুষ্ট, অথচ বাণিজ্য লক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাস! লইয়াছেন। ইহার] বিজ্ঞানের 

খবর রাখে না, নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব ব্যস্ত নয় কারণ ইহারা মনে করে পণ্য 
উৎপাদন অপেক্ষা পণ্য লইয়া! কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভেয় নিশ্চয়তাও 

অধিক। ইহারা নিধিচারে দেশী বিলাতী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উপকারী অপকারী সকল 
পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদ্কের ভাগার হইতে ভোক্তার গৃহ 

পর্যন্ত বিস্তৃত খজুকুটিল নান! পথের প্রত্যেক ঘাটিতে দীড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ 

আদায় করিয়া লইতেছে। 

শিক্ষিত বাঙালী কতক ঈর্ধার বশে কতক অজ্ঞতার জন্য এই নকল পরদেশীর কার্ধ- 

প্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইভান বর্বর অশিক্ষিত দুর্নীতি পরায়ণ, টাকার 
জন্য দেশের সর্বনাশ করিতেছে । ইহারা লোট। কম্বল সম্বল করিয়া এ দেশে আসে; যা-তা 

খাইয়া যেখানে সেখানে বান করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কপণের তুল্য অর্থ সঞ্চয় করে। 
ধনী হইলেও ইহার! মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। ভদ্র বাঙালী অত হীণভাবে জীবিকানির্বাহ 

আরস্ক করিতে পারে না, তাহার ভব্যতার একট। সীমা আছে যাহার কমে তাছার চলে না। 

অতএব দর্ধোদর়ের জন্ত সে খোট্ার শিষ্ হইবে না। 
বং খঃ সাঃ 

বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, নিপুণতা৷ ও সৌষ্টব-জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এই সকল 

সদ্গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। 
বণিগ বৃত্তির প্রসারে বাঙ।লীর মানসিক অবনতি হইবে না। মনীজীবী বাঙালীর 

যে সদগণ আছে তাহা কলমপেশার ফল নয়। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে তাহাও 
তাহার বুত্তিজনিত নয়। অনেক বাঙালী বিদেশী বণিকের গোলাঘমি করিয়াও সাহিতা ইতিহাস 

দর্শনের চর্চ| করিয়া থাকেন। নিজের দীড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের 
উৎস শুকাইবে ন1।” _রাজশেখর বন্থু। 



জ্ঞানও বিজ্ঞান 
মার্৮-১৯৫০ 

তৃতীয় বর্ধ,”-৩য় মংখ]। 

প্রকৃতি পরিচয় পর্যায়ে 
নিয়োক্ত ষে কোন বিষয়ে 

তোমাদের. কাছে ছোট্র প্রবন্ধ 

লেখবার আহ্বান জানাচ্ছি । 

বিষয় :- তোমাদের পরিচিত গাছপালার বিশেষত । 

পরাঞদী ব| পরজীবী উদ্ভিদ। বিভিন্ন উদ্ভিদের অস্করোদামের 

বিশেষত্ব । 

তোমাদের পরিচিত গৃহপালিত যা বন্ত জীবজন্তু 

সম্পর্কে যেসব অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছ। 

টিকটিকি, গিরগিটি, কচ্ছপ, সাপ, ব্যাং এবং বিভিন্ন 

রকমের জলপোকার যেসৰ ব্যাপার তোমাদের কাছে অদ্ভুত 

বলে মনে হয়েছে। 

ছোট গ্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠে পরিষার হস্তাগ্ষে 

মরল ভাষায় লিখবে। অমনোনীত রচনা ফেরং দেওয়া 

হবে না। 



₹তুম-প্যাঢা 

59, ৮ ভ, 

১৮০ পট] দিল 



কে দেখ 
মজান্প অঙ্ক 

'তস্ক” কথাটা পড়েই যেন পিছিয়ে যেও না। ভয় পাবার কিছু নেই ! সাধারণ 
যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ তো সকলেই প্রায় জান। অঙ্ক যে সবক্ষেত্রেই একটা নীরস 
কঠিন বস্ত নয় তা নীচের অঙ্কগুলে৷ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। অঙ্ক 
করেও অনেক সময় আনন্দ পাওয়া যায়---তার মধ্যেও অনেক মজার জিনিস আছে। 

নীচের অস্বগুলে। সবই কষে দেওয়া আছে, কেবল একটু মিলিয়ে নাও। 
১ নং 

১০,২০১৩০৮৮০ কে ৯ দিয়ে একে একে ভাগ কর। দেখ ভাগফলগুলোর মধ্যে 

১০-+৯স্১১১১১১ ** অসীম 
২০+৯০০২২২২২২ **, 
৩০ ৮ ৯ এত ৩৩৩৩৩৩ 

৪০ -- ৯ »88988৪ 

৫০ -১ ৯৯০ ৫৫৫৫৫৫ ০৪ রি 

৬০-৯ ৯-০৬ ৬৬৬৬৬ রা 

৭০-১-৯জ ৭৭৭৭৭৭ ই % 

৮০ -৮ ৯০০৮৮৮৮৮৮ রি 

২ নং 

৯ কেও দিয়ে গণ কর; গুণফল হলো ৯। এখন ৯-এর সঙ্গে * যোগ দাও ; যোগফল 

হলো ৯। আবার ৯ কে ২ দিয়ে গুণ কর; গুণফল হলো ১৮; এখন (১+৮) হলে! 
৯। এমনি ৯ কে ৩১৪,৫ প্রভৃতি দিয়ে গণ কর এবং গুণফলের সংখ্যাগুলো৷ যোগ কর। 

দেখ প্রতিক্ষেত্রেই যোগফল ৯ হচ্ছে। 
৯১৫১ 2০৭৯ ০০৮৯ ৯ 

৯১৫২ ম্ত১৮ ১৮৮০৯ 

৯১৯৩ আ২৭ ২4 ৭০৮৯ 

৯৯৫৪ 2৮৩৬ ৩-+-৬ ৫৯ 

৯১৯৫৫ ০৪৪৫ ৪ এ" ৫ ৯ 

১ ৫ ১২ আঃ ৯৪ ৯ শা ৯ আঃ ৯৮ ১ পা" ৮ আও 8 
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৯১৫১২- ১০৮ ১+০+৮ল্ঈ 

৯১৫১৩ ১১৭ ১4-১4-৭7০৯ 

৯১৫১৪ -০২১৬ ২+১+৬-৯ 

৯ ১৫৯৯ -০৮৯১ ৮+৯+১-১৮ ১+৮-০৯ 

অমি মাঝে মাঝে করে দিয়েছি। তোনরা বাকিগুলো করে দেখ। *% চিহ্িত 
অন্কটির মৃতও অনেক স্থলে হতে পারে মনে রেখ। 

৩ নং 

১৯ কে ১১৩..৯ দিয়ে একে একে গুণ কর এবং গুণফলের সংখ্যাগ্লে। ঠিক 

আগের অঙ্গের হ্যায় যোগ করে দেখ । যোগফল কেমন ১১১,১৩৯ হচ্ছে ! 

১৯১ ১০০১৯ ১+৯০5১০ ০৪৮ 

১৯ ৮২০৩৮. ৩4৮১৩ উন 

১৯১৯৫৩-০৫৭ ৫ ৭2১২ ঈশ১ ৩ 

১৯১৯৫৭৪০৪৭৬ | ৭+৬-০১৩ ১-1-৩৪5 3 

১৯ ৮ ৫-৯৫ ৪8885. .. ৮ আকি৫ 

১৯৯৬-১১৪ ১+১+৪-৬ ০+৬-০৬ 
১৯৮ ৭-১৩৩ ১+৩+৩-৭ রি 
১৯১৮০ ১৫২ চা সী পা 
১৯ ১৯৯7০ ১৭১ ১+৭+১-৯ ০7৯ সদ ৯ 

১৯ কে ১০,১১.-*১৯ দিয়ে গুণ করে যদি দেখ তো৷ একই উত্তর পাবে। 

& লং 

নীচের যোগটির চারটি লাইন ১ থেকে ৯ পর্যস্ত সংখ্যা দিয়ে সুন্দরভাবে সাঁজান 
আছে। কেবল পঞ্চম লাইনে একটি ২ বসিয়ে যৌগ করলে যোগফল ২১২২১২২২২২২ হয়। 

| ১৭২৩৪৫৬৭৮৭৯ 

৯৮৭৬৫ ৪৩২ ১ 
১৬১২৩৪৫৬৭৮৯ 

৯৮৭৬৫ ৪৩২১ 

২ 

২২২২২২২২২২২ 

৫ নং 

৯১ কে ১,২৩.,৯ দিয়ে গুণ কর। এবার গুণফলের (১ম সার) সংখ্যাগুলোকে 

যোগ কর যোগফলগচলো। ২য় সারে দেওয়া হয়েছে। .-এখন ১ম জ্বারটি লক্ষ্য কর--এর 
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বাম পাশের সারটি ০১১..৮ পর্ধস্ত এক এক করে বেড়ে গেছে। মধ্যের 

সারে ৯ থেকে ১ পর্যন্ত কমে গেছে এবং শেষ সারে ১ থেকে ৯ পর্ষস্ত আবার বেড়ে 

গেছে। বেশ মজার নয়? এরপর ২য় সারটি দেখ-কেমন ১০ থেকে এক এক করে 

১৮ পর্যন্ত বেড়ে গেছে ! 

১ম সার 

১১৯১ - ০৯১ 

২৮৯১- ১৮৯ 

৩১৮৯১» ২৭৩ 

এ ১৮৯১--৩৬৪ 

৫১৮৯১৯7৪৭৫৫ 

৬৮৯১ ৫৪৬ 

৭১৫৯১ *্ত ৬৩৭ 

৮১৫৯১ 7 ৭২৮ 

৯ ১৯১-০৮১৯ 

৬ 

হয় সার 

» ৯4১০ ১০ 

১+৮+২- ১৬ 

২+৭+৩০৮ ১২ 

৩+৬+৪- ১৩ 
9৪+৫+৫-:১৪ 

৫4৪4৬ ১৫ 

৬+৩+৭- ১৬ 

৭+-২+৮- ১৭ 

৮+১+৯স ১৮ 

গং 

১১৩৭৫৬৭৮৯কে নস্টা৯ দিয়ে গুণ কর। গুণফলটি ১ থেকে ৯ পর্ধস্ত 

বেড়েছে, আবার ১ পধস্ত কমে গেছে। 

৬ 

৮ 

/ 8 

ছে গলে চে চিত 

8৮৯৩৪ 

5:58: 

৮ ৮ 

চা 

চি 

২৮ ২৮ ৮০ ৮ 

ও 4৮ ও ও এট জট 

গা 

চি 

০ ২ ৩ 

৯৯৯ 

গু. ছে ৮ 

৪ 

৯৯ 

৫8৬৭৯ ৮ 

৯৯ ৯ ৯ 

৯. ৩ -৯,৯ 

১১ ১ 
চে তা 

১ ৯ 

৯ 

১২৩৪ ৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩ ২১ 

॥ 

৩৩ কে ৩) ৬ (৩৮২) ৯ (৩১%৩)১ ১ 

৭ নং 
ছ ৬ প্রভৃতি দিয়ে গুণ কর। গুণফলের 
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(১ম সার) সংখ্যাগুলো যোগ কর। যোগফল প্রতি ক্ষেত্রেই ১৮ হবে। ৫নং 
অঙ্কের মত এখানেও ১ম সারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার আছে। 

১ম সার সংখ্যাগুলোর যোগফল 

৩১৮ ৩৩:-5 ০৯৯ ১৮ 

৬১৩৩7-5 ১৯৮ ১৮ 

৯ ১6৩৩5 ২৯৭ ১৮” 

১২ ১৩৩০ ৩৯৬ ৯৮ 

১৫১৩৩লু ৪৯৫ *৮ 

১৮ ৮ ৩৩০ ৫৯৪ ৯ 
২১১৩৩ লু ৬৯৩ *৮ 

২৪ * ৩৩ ৭৯২ ১৮ 

২৭ ৮ ৬৩7০ ৮৯৬ ১৮ 
৩০ & ৩৩. ৯৯০ 
৩৩ ১৩৬ ১০৮৯ ৈ 
৩৯ ১৯ ৩৩7 ৩২৬৭ ১৮ 

৩১৮ ১৮৩৩ -০ ৬৫৬১ দি 

৫৭১৫ ৩৩5 ৯৮০১ ৯৮ 
৯৯ ১৫৩৩ _ ৩২৬৭ ৯৮ 

৮ নং 

৯৮৭৬৫৪৩২১কে ৯১৮ (৯৮২), ২৭ (৯৯৩),৮১ (৯৯৯) দিয়ে 
একে একে গুণ কর। গুণফলগুলোর মধ্যে কেমন সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে! নয়কি? 

৯৮৭৬৫৪৩২১৯৮ ৯০০৮৮৮৮৮৮৮৮ ৮৯ 

রর ৮ ১৮-০০১ ৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৮” 

প্র *২৭-২৬৬৬৬৬৬৬৬৬৭ 

রঃ *৩৬_ন৩ ৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৬ 

৮৪৫-৪ ৪৪8৪8৪8৪8৪8 88৫ 
রঃ ৮৫৪-৫৩৩৩৩৩৩৩৩৩৭৪ 

2 *€৬৩-৬ ২২২ ২২ ২১২২৩ 

রঃ ডাই 9১5:5555 ভু 
৮৮১২০০৮০০৪০ ০ ০০০০০ % ১ 

উপরের অঙ্কগুলো কি খুব শক্ত লাগলে। ? নিশ্চয়ই নয়! তাহলেই বুঝতে পারছ 
অঙ্কের মধ্যে কি চমৎকার মজার জিনিস রয়েছে ! 

শ্রীরোজকুমার দে 



(জনে রাখ 
পশ্তপক্ষারন আত্মগোপন কৌশল 

পাঁড়াগেয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছি। পথের ধারেই প্রকাণ্ড একট। পুরনো আমগাছ। 

গাছের বেড়টা ৮৯ হাতের কম হবে না। ৯১০ হাত উপরে খুব মোটা একটা 

হেলানো ডাল থেকে রান্সা ফুলের ছড়া ঝুলছে। ফুলগুলো এতই স্থদৃশ্য যে, 

পাঁড়বার লোভ সংবরণ কর! ছুক্ষর। খানিকটা উঠতে পারলেই ফুলগুলো ছিড়ে 

আনা যাঁয়। বেশ কিছুটা মেহন্নৎ করে গাছটার উপরে উঠে গেলাম। একছডা ফুল 
ছি'ড়েছি, আর একটা ছি'ডতে যাব--হঠৎ যেন কানে গেল--হিস্ হিম, ফোস ফোঁস 

শব্দ । তবে কি সাঁপ-রাকস্সার ঝোপের ভেতর আত্মগোপন করে আছে! ভয়ে 

আড়ষ্ট হয়ে গেছি। থমকে দাড়ালাম। কই- কোথাও তে। কিছু দেখছি না! 

শোনা গেছে-পুরনে। গাছের কোটরে বা ফাটলে অনেক সময় বিবাক্ত সাপ 

আস্তানা গেড়ে থাকে, পাখীর ডিম খাবার লোভে । কিন্তু আর তে শব্দ শোনা যায় 

না! অহেতুক মানসিক ভীতি-_মনকে প্রবোধ দিয়েও গাছ থেকে নেমে পড়বার 

উদ্যোগ করছি । আবার সেই ফোস ফোঁস শব্দ। পাঁশ ফিরতেই দেখি--ডালটাএ 

সন্ধিস্থলে গাছটার গ। ঘেঁসে বসে আছে-মস্ত বড় একটা হুতুম প্যাচা। সস্ত 

বড় হলেও সেটা যে বাচ্চা, দেখেই বোঁঝা গেল। অন্ধকারে বিড়ালের চোখ ছুটে 

যেমন করে জ্বলে সেরকম ড্যাবডাঁবে চোখ ছটে। দিয়ে আমার দিকে একদুৃষ্টে 
চেয়ে আছে। বাঘনখের মত বাঁকানো গেটটা যেন পিতল দিয়ে মোড়া। হীাড়ি- 
পানা মুখখানার দু-পাশে বিড়ালের কানের মত খাড়া খাড়া ছটে। ঝুঁটি। অদ্ভুত 

চেহারা । দেখলে হাসিও পায় ভয়ও লাগে। এতবড় পাখীটা গাছের গায়ের সঙ্গে যেন 

বেমালুম মিশে আছে--এমনই রঙের মিল! একটু দূর থেকে মনে হয় যেন ওটা 

গাছেরই একটা বর্ধিত অংশ। আমাকে নড়াচড়া করতে দেখে ফোস ফোঁস করে 
ভয় দেখাচ্ছিল। ধরপাঁর উপক্রম করতেই নীচের দিকে উড়ে গেল। ভাল উড়তে 

শেখেনি। কতকগুলো শুকনো ডালপালা গাছটার কিছু দূরে স্তংপাকারে পড়েছিল । 

উড়ে গিয়ে পাযাঢাট! সেই ডালপালার মধোই পড়লো গাছ থেকে নেমে পাখীটাকে 

ধরধার জন্যে ডালপালার স্তূপটার কাছে গেলান। আশ্চখ ব্যাপার--পাচাটার 

কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তবে কি অলক্ষ্যে ভান্য কোথাও উড়ে গেল? 

ক্ষুপ্রমনে ফিরে এসে গন্তব্য স্তাঁনে চলেছি। কাঁকের কলরবে পিছন কিরে চেয়ে 

দেখি--সেই 'ডালপালার স্তপটার আশেপাশে গোটা চার পীচেক কাক উদ্ভে এসে 

সমন্বরে মহা টেঁচামেচি লুক করে দিঝেছে। বাপাব কিছ আবার ফিরে গিয়ে 
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দেখি--ডাঁলপালার একপাশে প্যাঁচাটা সেই ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে চুপটি করে 

বসে আছে। ডালপালার সঙ্গে এমন আশ্চধ মিল যে, সহজে নজরেই পড়ে না। 

ছবিখানা দেখে বাপ'রটার খানিকট1 আচ করতে পারবে। 

) 

প্যাাট। ডালপাশার মধ্যে বসে আছে। 

কেন এমন হয়, বলতে পার? মানুষকেই মানুষ ধোকা দেবাপগ জন্যে কত 
রকম লুকোচুরি, গতীরণ।, আক্মগোঁপন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তার 
ইয়ন্তা নেই। যুদ্ধের সনয় শঞ্পক্ষের দৃষ্টিবিপ্রম ঘটাবার জন্ো মানুষ ঘে কতরকম 
লুকোচুরি এবং আত্মগেপনের কৌশল অবধ্লপ্ধন করেছিল সেকথা বোধ হয় তোমাদের 
অজানা নেই । অবধণ্ঠ মানষের কথা আলাদা, কারণ আরা বুদ্ধিবলে অনেক কিছু 
করতে পারে এব, অবস্থাচিযায়ী বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় শ্রহণ করে থাকে । পশু 

পক্ষীর। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই বিশেষ বিশেষ আত্মগোপন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। 

এ বৈশিষ্ট্য তাদের বংশানুক্রমিক । জীব্জগতের সর্বক্ষেত্রে পরম্পরের মধ্যে হানাহানি, 

রেযাঁরেবি, প্রতিদ্বন্দ্িত। লেগে আছে। উন্ভিদ জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই । প্রত্যক্ষ 

এবং পরোক্ষভাবে পরস্পরের মধো খাগ্ভখাদক সঙ্বন্ধটাই প্রবল। প্রত্যেকেরই 
পদে পদে শক্র। কাজেই আখরগ্ষার জন্যে প্রত্যেককেই সবদা সতর্ক থাকতে হয়। 
প্রবলের জঙ্গে ছুবলের সামনাসামনি লড়াই ছুবলের পক্ষে মারাম্মক। কাজেই 
আত্মরক্ষার তাগিদে শক্রর দষ্টি এড্াবার জন্যে ছুনলের পক্ষে লুকোচুরি, প্রতারণা ব| 
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আত্মগোপনে কৌশল অব্লন্ধন করাই সহজ এবং স্সাভপিক। এর ফলেই প্রাকৃতিক 

নির্বাচন” বা যোগাতমের উদ্বর্তনে' বিশেষ বিশেষ প্রাণী আত্মরক্ষামূলক বিশেষ বিশেষ 

কৌশলের অধিকারী হয়েছে । হুতুম পাচার ব্যাপারষ্টাও এরকম একটা আম্বরক্ষামূলক 

কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কেবল ভুভুম গ্্যাচাই নয়, বিভিন্ন জাতের পশুপন্গী আরগ অদ্ভতত রকমের 

আত্মরক্ষামলক কৌশল অবলম্বন করে থাকে । কথেকটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা 
পরিষ্কার বুঝতে পাঁরবে4 অআষ্ট্রেলিয়ায় টনি ক্রগমাউথ নামে একরকম পাখী দেখা যায়। 
এরা গাছের মোট] ডালের উপর পরিক্ষার জায়গায় বাসা বেঁধে ডিম পাঁড়ে। ডিমে তা 

দেবার জন্যে ঘন্টার পর ঘণ্টা সেই উন্মুক্ত বাসাতেই বসে থাকতে হয়। কৌন রকম 
ভয়ের কারণ উপস্থিত হলেই গলাটাকে সামনের দিকে প্রসারিত করে" একেবারে 
নিশ্চলভাবে অবস্থ(ন করে । পালকের রঙ এবং অবস্থান কৌশলে সেটাকে তখন গাছের 
একটা! অংশ, মৃত কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আার কিছুই 
মনে হয় না। দঙ্গিণ আমেরিকার নাইটজার 
ন(মে একরকম পাখী ভয় পেলে অনুরূপ 
কৌশল অবলগ্গন করে। তবে তাদের বসবার 
কায়দা ভিন্ন রকমের । আমাদের দেশের ফিডে, 
টুনটুনি, তালটৌচ, ডাছুক প্রভৃতি পাখীরাঁও 
আত্মগোপনের জন্যে নানা রকমের কৌশলের 
আশ্রয়গ্রহণ করে থাকে । ভয় পেলে এক জাতের 

বক গলাটাকে উচুদিকে প্রসারিত করে আশে- 
পাশে নল-খাগড়ার সঙ্গে বেমালুম মিশে যাবার 

চেষ্টা করে। ছবিখানা দেখলেই অবস্থাটা কুঝতে 
পরবে । আমাদের দেশের কৌচবক, কালীবকের। ও 

অনেক সময় শিকার ধরবার আশায় আশেপাশের 

ঘাসপাতার সঙ্গে গায়ের রডের সামঞ্জস্য আত্- 

গোপন করে অসীম ধৈর্ধে ঘণ্টার পর ঘন্টা নলখাগড়ার মধ্যে বকটা আত্মগোপন 
নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। ইভ 

কতকট! গোসাপের মত দেখতে গাঁয়ে অশশওয়াল! ম্যানিস্ নামে বাদামী রঙের 
একরকম রাত্রিচর জানোয়ার অদ্ভুত উপায়ে আত্মগোপন করে থাকে । দিনের বেলায় 
এর। 'গাছের উপর বিশ্রাম করে। পেছনের পায়ের ধারালো নখ দিয়ে গাছের কাগুটাকে 
আকড়ে ধরে, থাকে । সামনের পাঁ-ছুটে। মুড়ে শরীরটাকে সোজা রেখে গাছের ডালের 
মহ পাশের দিকে প্রসারিত করে দেয়। লম্বা লেজাটাকে গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে 

27812 
হার € ৪ শর 
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শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে । এ অবস্থায় সেই ঘুখন্র 'পানীট।কে গাছের একটা শুকনো 

ভাঁড় ড।ল নালেই মনে হয়। 

আর্মাডিলে। নামে একরকম জানোয়ারের কথা তোমর। শুনে থাকবে । জানোয়ারট। 

কতকট1 ম্যানিসের মতই দেখতে; কিন্তু গায়ে আঁশ নেই। পিঠের উপর ঢালের 

মত একটা শক্ত আঁবরণী আছে! আবরণীটাকে ভাজ কর। যাঁয়। কোন কারণে ভয় পেলে 

আর্মাডিলে! শরীরটাকে গুটিয়ে ফেলে এবং ঢালের মত আবরণীটাাকে সুড়ে একটা 
মাক ৮ ২ তমাল ১১,১০৯ € ০০০৩০০44509 
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আমণাডিলোর আস্মুগোপন কৌশল । 

পুটুলির মত হয়ে যায়। ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে । এ অবস্থায় সেটাকে কোন, 
জানোয়ার বলে চেনাই যায় না। কচ্ছপের দৈহিক গঠন ভিন্ন রকমের হলেও তাঁদের ' 
আত্মরক্ষার কৌশলও অনেকটা এ-ধরনের। বিশেষ করে আমাদের দেশের নু'ধি-কচ্ছপের ; 
আত্মগোপন কৌশলকে এদের চেয়ে অনেক নিখু'ত বলা যেতে পারে। কারণ সমস্ত. 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে নিয়ে স্ু'ধি-কচ্ছপ যখন খোলাটার মুখ বন্ধ করে দেয় তখন তাকে; 

কোন জীবন্ত প্রাণী বলেই মনে হয় না । 
আমাদের দেশে সজারু নামে একপ্রকার অন্তত জানোয়ার দেখ! যায়। এদের 

সর্বশরীর কাটায় আরত। শক্রর আক্রমণে পালাবার পথ না পেলে শরীরটাকে 
গুটিয়ে বলের আকাঁর ধারণ করে। কীটাগুলো তখন কদম ফুলের মত সেই 
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পিগাকার দেহটার চারদিকে খাড়া খাড়া হয়ে বেরিয়ে থাকে । এই অদ্ভুত আকৃতি 
যেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় তেমনই আপাঁর শত্রুর মনে ভীতির উদ্রেক করে। 

শরীরটাকে বলের মত গুটয়ে সঞ্জারু আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করেছে। 

আত্মগোপনকারী গেছো-টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ হয়তো তোমরা অনেকেই 
দেখে থাকবে । অবস্থান ক্ষেত্রের সঙ্গে এদের গায়ের রঙের এমন অন্তত মিল যে, 
এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকলে সহজে কারুর নজরেই পড়ে ন!। | 

কীটপতঙ্গের লুকোটুরির কথা তোমাদের পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া সাপ, 
ব্যাং মাছ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের প্রাণীদের মধ্যে যে কত রকমের আত্মগোপনের 
কৌশল প্রচলিত আছে তা বলে শেষ করা যায় না। তোমরা এগুলো নিজের 
চোখে দেখবার চেষ্টা করো। দেখবে আরও কত অন্ঠুত ব্যাপার তোমাদের নজরে পড়বে। 

হী 

ছোটদের জানবার কথা 
একটা প্রশ্ের জবাব দাও দেখি? বল তো তোম।র না কি করে জল গরম 

করেন? জান না? এই ষে কতবার কারণে অকারণে মায়ের পেছনে পেছনে রান্না 
ঘরে ঘুরঘুর কর এটা লক্ষ্য করনি বুঝি? এবার লক্ষ্য করে দেখো । দেখবে তিনি 
প্রথমে একটি পাত্র ভরে জল নেন, পরে সেই পাত্রটি আগুনের ওপর বসিয়ে 
দেন। হা, আগুনের ওপরেই বসিয়ে দেন, তার ধারেও নয়, পাশেও নয়, ঠিক 
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ওপরে । এটাই বখোচিত ব্যবস্থা। কারণ আগুনের ওপরে বসিয়ে তিনি 
তাঁপটাকে সম্পূর্ণভাবে কাঁজে লাগান। কি করে? বলি শোন। যে কোন জিনিস 

গরম হলে হাল্কা হয় এবং ওপরের দিকে ওঠে। উন্থুনের আগুনে হাওয়া গরম 

ী জি? রি 

ফু টা পু পরস € 

_াশপাস্ন লিলি 
হি 1! টি 

উ 

হয়ে উধ্বমুখী হয় এবং জলের পাত্রটিকে গরম কোটের মত চার পাঁশ থেকে জড়িয়ে 

ধরে। এদিকে পাত্রের তলাটা গরম হওয়।র দরুণ পাত্রের নীচেকার জল প্রথমে 

গরম হয় এবং ওপর দিকে ওঠে । তখন আবার ওপরের ঠাণ্ডা জলটা নিম্নগামী 

হয়ে পাত্রের তলার দিকে ভোটে । সেখ।নে জলটা তপ্ত হয়। এমনি করে প্রথমে 

গরম ও ঠাণ্ডা জলের, পরে গরম ও অপেক্ষাকৃত কম গরম জলের ওপরে নীচে 

অবিরাম আনাগোনা চলে, যে পর্যন্ত না পাত্রস্থিত সমস্ত জলটা টগবগ. করে ফুটতে 

থাকে । ১নং চিত্র দেখ। 

তাহলে এ ব্যাপারটা! থেকে বুঝতে হবে যে আমরা যদি কোন তরল বস্ত 

গরম করতে চাঁই তবে আগুন অথবা তাঁপটা আমাদের সবদ! নীচে স্থাপন করতে 

হবে। এই কারণেই বৈছ্যতিক কটাহে গরম করার ব্যবস্থা কটাহের তলায় 

থাকে। এরূপ যেসকল কটাহে গরম করার ব্যবস্থা পাশ্বদোশে থাঁকে সেগুলো 

তাল নয়, কারণ এগুলোর ব্যবহারে অযথা বহু তাঁপ বায় হয়ে যাঁয়। 

ইমারসন্ হিটাঁরও তরল পদার্থের ভেতরে যত বেশী ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তত 

বেশী কাজ করে। কেন করে বুঝলে তো? কারণ এ এক-__গরম জিনিস উধ্বগামী 

হয়ে থাকে। 

তাহলে দেখতে পাচ্ছো তরল পদার্থ গরম করার নিয়মট। জলের মত 

পরিষ্ষার। তাই লোকেরা যখন তরল পদার্থ গরম করতে, নয় ঠাণ্ডা করতে এই 

অতি সাধারণ নিয়মটার প্রতি দৃকপাঁত মাত্র করে না তখন বড় আশ্চর্য ঠেকে । 

তোমার কথাই ধর না, তোমাকে যখন একপাত্র লেমোনে্ড ঠাণ্ডা করতে দেওয়। 

হলো-_তুমি পাত্রটিকে এনে বরফের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিলে। কারণ তুমি 

দেখেছো যে, গরম করতে পাত্রটি ঠিক তাপের মুখের ওপর বসাতে হয়, তাই 

ভেবেছে ঠা, করতে হলেও ঠিক তেমনটি করেই বসাতে হবে। কিন্ত খোকনবাবু: 

সপ শী শাস্ি 
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এট! প্রকাণ্ড তুল। কারণ ঠাণ্ডা হওয়ার সময় জল অথবা তদন্থুরূপ পদার্থের প্রবাহ 
উপ্টোদিকে বয়; ঠাণ্ডা জিনিস নিম্নগামী, সে ওপরের দিকে বাঁয় ন7া। লেমোনেডের 
পাত্রও এ নিরষের ব্যতিত্রম নয়। তাঁই যখন লেমোনেডের পাত্র বরফের ওপর 

বসানো হয় তখন পাত্রস্থিত একেবারে নীচু স্তরের জলীয় অংশ বেশ ঠাণ্ডা হয় বটে, 
কিন্তু এই শীতলতা গপরের গ্রে পৌছুতে বছ সময় নের়। কারণ যে বায়ুট! 
বরফে শীতল হয় তা নীচের দিকে বইতে আরম্ত করে তখন চারপাশ থেকে গরম 

বায়ুর আমদাঁনি হয়। এই বাঁযু, পাত্রটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে । ফলে 
পাত্রের বৃহত্তর অংশটাই ঠাণ্ড। হতে পাঁয় না। তাই বলি, তুমি যদি খুব কম 

বরফে বেশী ঠাণ্ডা করতে চাও তবে বরফ খণ্ড পাত্রের একেবারে মুখের ওপরে 
রাখ। যদি তোগাঁর পাত্রের ঢাকৃনি না থাকে তবে মুখে একটি থালা চাপা দিয়ে 
তাতে বরফ রাঁখবে। এই উপায়ে লেমোনেড যে কত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে পারে 

দেখে তুমি অবাক না হয়ে পারবে না। এভাবে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ 
কি জান? কারণ --প্রথমে পাত্রস্থিত জলীয় পদার্থের উপরকার স্তরটা ঠাণ্ডা হয়। 

ঠাণ্ডা হতেই সেটা অপেক্ষাকৃত ভারী হয়ে নীচে নেবে যায়। ব্যস্১ এর সংস্পর্শে 
এসে তৎক্ষণাৎ জলীয় পদার্থের পরের স্তরটি ঠাণ্ডা হয়ে নিম্নগামী হয়। এমনি 

করে পাত্রস্থিত সমস্ত তরল পদার্থ অবিলম্বে ঠাণ্ডা হয়ে ষায়। মনে রাখবে, এর 

ওপরে, চারদিকের হওয়াও বরফে ঠাণ্ডা হয়ে নিয়গামী হয়ে পাত্রটিকে ছে'কে ধরে। 

এগুলো যখন রান্নাঘরের ব্যাপার আর পদার্থ বিদ্ভারও বটে তখন কেনই 
বা পদার্থবিজ্ঞানী রামাঘরের সমস্তার সমাধান করতে এগোবে না, বল? এখন 
রান্নাঘরের আর একটি সমস্যার উল্লেখ করছি । 

ধর, আমাদের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসতে বিলম্ব করছেন। তাদের জন্যে কফি 

গরম রাখা দরকার । কি করে রাখা যায়? চা-দানি অধশ্য আছে; কিন্ত চা-দানি 

বেনীক্ষণ গরম রাখতে পারবে না, এটা ঠিক। আর এটাও ঠিক যে, আমরা কফিটা 
স্টোভের ওপরেও বসিয়ে রাখতে পারি না; কারণ কফিটা তবে ফুটতে আরম্ভ 

করবে। তাহলেই যজ্ঞ নষ্ট আর কি! কফির স্বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। এ 

অবস্থায় অভিজ্ঞ কত্রীাকরুণ কি করেন জান? তিনি একটা গামলায় জল ভরে 

সেটা উন্ুনে অথবা ষ্ট ভে চড়িয়ে দেন আর সেই জলের মধ্যে কফির পাত্র বসিয়ে 

রাখেন। তিনি যদি একটু দ্ধ নিয়ে ও কষ্ট স্বীকার করে এমনভাবে পাত্রটি 
জলে রাখতে পারেন যাঁতে পাত্রটি গামলার তলা না ছেোয়__-তবে তার ভাবনার 

কিছুই থাকে না। তিনি যথেচ্ছভাবে এবং যতক্ষণ খুসী কফি ফেলে রাখতে পারেন । 
এভাবে কফি অত্যন্ত গরম থাকে । মজার ব্যাপার হলো এই যে, গামলার জল 

যতই কেন ফুটতে থাকুক না-_কফি কক্ষনো ফোটে না। 
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কেন ফোটে না? কোন জলীয় পদার্থ ফুটাতে গেলে তাপ দিয়ে তাকে 

ফুটন্ত ভিগ্রিতে পৌছে দিলেই যথেষ্ট হয় না। আরো অনেক বাড়তি তাঁপ দিতে 
হয়। এই বাড়তি তাপ কিন্ত্রু জলীয় পদার্থের তাপ বৃদ্ধি করে না। বাষ্প 

উৎপাদন করতে এর প্রয়োজন হয়। গামলার জল উনুন অথবা ্টোভ থেকে তাঁপ 

পায়। বখন জলটা ফোটে তখন সেটা ফুটন্ত ডিগ্রিতে থাকে এবং ১৭০ ডিগ্রি সেনটি গ্রেড- 
এর বেশী হতে পারে না। গামল।র জল থেকে তাপট1 ধীরে ধীরে কফির পাত্রে 

যেতে থাকে, যে পর্যন্ত না কফি ও গামলাস্থিত জলের ভাপ সম ডিগ্রিতে পৌছে। 
এমনি করে কফি ও গামলার জল সমান গরম হলো। এর পরে এ জল থেকে 

তাপ আর কফি পাত্রে যাবে না; কারণ কেবলমাত্র তাপের অসমত থাকলেই 

বেশী গরম থেকে অপেক্ষাকৃত কম গরম বস্তুতে তাঁপ গমন করে। কফি ফোটে 

না, ফুটতে পারে না। কারণ ফোটবার জন্তে ষে বাড়তি তাপের দরকার সেটা 

সে পাঁয়না। এই উপায়ে কফি খুব গরম থাকে অথচ ফোটে না । 

এখন দেখ! যাক, কেন আমরা কফির পাত্র গামলার তলা বাঁচিয়ে 

বসাবে । কফি গরম রাখবার জন্তে ষে তাপ আমাদের দিতে হবে সেটা কফির 
চতুর্দিকস্থ এ গাঁমলার জলটা থেকে আমাদের দিতে হবে। কেননা জলের তাপ 
ফুটন্ত ডিগ্রি অর্থাৎ ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপরে ওঠে না। অথচ গামলার 
তলাটা এর অপেক্ষা অনেক বেশী গরম হয়ে যেতে পারে এবং যায়-ও। তাহলে 

গামলার তলা থেকে তাপটা সোজা কফি পাত্রে ঢুকে পড়বে, কফি তখন সানন্দে 
টগবগ. করে ফুটতে আরম্ভ করে দেবে। কিন্তু গিনীঠাকরুণ কফির পাত্র গামলার 

তল! বাঁচিয়ে বসালেও আমরা কিন্তু একটা কৌশল করে কফি ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিব্রত 
করতে পারি। কৌশলটা কিহুই কঠিন নয়। শুধু একমুঠো নুন এ 
গামলার জলে ছিটিয়ে দিতে হবে; তাহলেই চাকা ঘুরে যাবে। কারণ সাদা জলের 
চেয়ে লবণাক্ত জলের স্ফ,টনাঙ্ক অনেক বেশী। অতএব এই জলের তাপ ১০০ ডিগ্রির 

ওপরে উঠে যাবে। তখন পাত্রস্থিত কফির তাপ এই জলের তাপ হতে কম হবে। 
স্থতরাং জল থেকে তাপ আবার কফির পাত্রে ঢুকতে আরম্ভ করবে। তখন কফি 

এমনভাবে ফুটতে আরম্ত করবে যেন পাত্রটাকে গামলার তল ছু'ইয়েই বসিয়ে 
দেওয়া হয়েছে আর কি! 

যাহোক, আমি তোমাদিগকে এ কৌশলটি পরিবেশন করলাম বলে যেন তুমি 
আবার তোমার মীকে এ করে বিরক্ত করো না! কৌশলটি বলার উদ্দেশ্য তা 

নয়। আমি কলেছি এজন্যে যে, ফুটগ্ত লবণাক্ত জল দিয়ে আমরা একটা কৌতুক 
পূর্ণ ও অন্ভুত রকমের পরীক্ষা করতে পারি। আমরা বরফ দিয়েও দল ফুটিয়ে' দিতে 
পাঁরি। বিশ্বাসই হচ্ছেনা, না? কিন্ত এটা একটুও মিথ্যে নয়। এসো, যে গাঁমলাটা'য় 
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আমরা কফির পাত্র রেখেছিলাম সেটা থেকে পাত্রটা উঠিয়ে নিয়ে সেখানে ছবির 

মত একট বোতল রাখি। বোতলটাতে আগে জল ভরে নিতে হবে কিন্ত। আমরা 

তে৷ জানি বোতলের জলট। গরম হবে, কিন্তু ফুটবে না। এসো, আমরা জলটা ফুটিয়ে 
দিই। কিকরে? কেন? এসো বৌতলট। গামলার তলায় দাড় করিয়ে দিই। আর 
গামলার জলে একমুঠো নুন ফেলে দিই, তাহলেই কাজ হাসিল, কি বল? একটু 
পরেই দেখবে গামঙার জল আর বোতিলের জল ছুই-ই সমানে ফুটছে । 

তারপর এসো, আমরা গামলা থেকে বোতলট! তুলে নিই, আর বোতলের 
অধেকটা জলে ফেলে দিয়ে খুব জোরে ওর মুখে ছিপি এটে দিই। এখন 

বৌতলটাকে যদ্দি ২নং ছবির মত উল্টো! করে একটা ষ্ট্যাণ্ডের রি-এর ওপর বসিয়ে দেওয়া 
খায় তবে জলট। একেবারে স্থির হয়ে থাকবে । কারণ অনেক আগেই তো.জল তার ফোটার 
কাজ বন্ধ করে দিয়েছে! 

এবার আমরা খানিকটা বরফ বোতলটার 

ওপর রাখবো । বরফ রাখার পরে বোতলের ভেতর 

কি কাণ্ড ঘটত বলতে পার? পারলে না তো? 

আমি বলি শোন-_ধোতলের জলট। ফুটতে আরম্ত করে ৃ 

দেবে এবং তা ফুটেই চলবে । 

ভারী অদ্ভুত_না? যে কাণ্ড গরম জলের 
(জলট। লবণান্ত নয়) পাত্রে ঘন্টার পর ঘট ধরে র চু 

তপ্ত হয়েও সংঘটিত হতো না, তা খানিকটা ঠাণ্ডা ৃ 
বরফ এক নিমেষে সম্পন্ন করে দিলে! বাঁন্তবিকই 
এট! একেবারে ধাঁধার মত লাগছে । আরও বেশী গা 
গুলিয়ে দিচ্ছে এজন্যে যে, বোতলটা তেমন গরমও 5. ৫ 
নয়, সেট? ঈষৎ উষ্ণ । কিন্তু যতই অন্ত,ত ঠেকুক নিজের রি লর্ 

চোখে যে দেখতে পাচ্ছি, বোতলের জল ফুটছে! চিত 
কি করে এ অঘটন ঘটলো, বলছি । যখন আমরা বোতলের ছিপি এ'টে দিয়েছিলাম 

তখন তাঁর ভেতরে কেবলমাত্র খানিক খুব গরম জল ও কিছু বাষ্প ছিল। এই বাষ্প 

বোতলের ভেতরের বায়ু প্রায় সব ঠেলে বার করে দিয়েছে। আমরা যে বরফ রেখেছি 
সেই বরফে বোতলের ধারগুলে। খুব ঠাণ্ডা হলো । বাষ্প এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ 

করতে পারলে না। সে প্রতিবাদ স্বরূপ সঙ্কুচিত হয়ে জলবিন্দূতে পরিণত হয়ে গেল । 
এমনি করে বোতলের বাম্পটা উধাও হয়ে গেল। অতএব বোতলের অভ্যন্তরস্থ 
জলের ওপরক্কার বায়ু ও বাম্পের জায়গাটা শূন্য হয়ে গেল। তাই জলের ওপরে সাধারণ 
বায়ুর চাপ আর রইলো না। তবে বাম্পের যৎসামান্ত চাপ তখনও একটু রয়ে গেল। 

বর্ষ 
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এজন্যেই জলট। পুনরায় ফুটতে আরম্ভ করে দিল। কারণ জলের ওপরে চাঁপ যত 
কম পড়ে তত কম তাঁপে জল ফোটে! বোতলের জলট! ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা 

হয়ে গেছে অবশ্য, তবুও কম চাপে ফুটে ওঠবার মত যথেষ্ট গরম আছে। « 
বোতল যদি খুব পাতল! হয় তবে হঠাৎ ঠাণ্ডা করে দিলে বোতলটা ভেঙ্গে যেতে 

পারে। বাম্পবিন্দৃতে পরিণত হওয়ার দরুণ বোতলের ভেতরের চাঁপট। যখন অত্যন্ত কমে 
যায় তখন বোতলের ওপরে বাইরের বায়ুর চাপটা বেশ বেশী হয়ে পড়ে তাতে বোৌতলট। ভেঙ্গে 

টুকরো হয়ে যেতে পারে। সেজন্যেই ছবির মত বোতল অর্থাৎ ফ্লাস্ক ব্যবহ।র কর উচিত। 
আমরা যদি বোতলের পরিবর্তে একট! পেট্েল টিন ব্যবহার করি তবে বায়ুর 

চাঁপের কলটা বেশ ভালভাবে দেখতে পাব। এমনি একটা টিনের ভেতর খানিকটা! জল 
মুর নি ফুটাও দেখি । যখন বাম্প বেশ জোরে 

বু (বাগুডা ) তু বেরোতে থাকবে তখন টিনটা আগুনের 
চন হাজতে টি নি , ওপর থেকে নাবিয়ে নিয়েই খুব ভালকরে 

ঢাকৃনি লাগিয়ে মুখ বন্ধ করে দাও। 
তারপর টিনটার ওপরে বেশ খানিকট। 
ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও। দেখবে-টিনটা 

১১০ বায়ুর চাপে তৎক্ষণাৎ এবডোথেবড়ো হয়ে 
যাবে। এমনভাবে থেংলাবে যে দেখে 

৯৯৪" মনে হবে, ওটাকে যেন মস্ত একটা ভারী 
হাতুড়ি দিয়ে পিটিরে দেওয়া হয়েছে। 

৯০০০ না 

১২০০৩" 

০১৩৩৩ 

৬০০০ 
২২৪০* রঃ 

এই থে নিয়মটা দেখলে-_যে নিয়মে 

৩০০৩ ২০৮* বরফ দিয়ে জল ফুটানো গেল, সে নিয়মের 

আদত কথাটি ভুলোনা কিন্তু। সেটি হলো 
লক্ঘুজ্ ২৯০" 
ইট 1০- এই ষে, বায়ুর চাপ যত কম তত কম তাপে 

২১৫ জল ফোটে । হিসেব্ট কিন্তু আরও একট! 

৩০০০ মস্ত কাজে লাগানো হয়। এই হিসেবেই 
২২০ ্ 

সাধারণ একটা তাপ পরিমাপক যন্ত্র নিয়ে 

সমুদ্র বক্ষ থেকে সব জায়গার উচ্চতা মেপে 

নেওয়া হয়। তুমি যত উচু'তে উঠবে তত বায়ুর চাঁপ কমে যাবে । এখানে ব্যারোমিটার 

অর্থাৎ বায়ুর চাপ পরিমাঁপক যন্ত্রের উচ্চতা আর জলের ফুটন্ত ডিগ্রি পাশাপাশি একে 

দেওয়া হলো। (৩নং চিত্র ) একটু লক্ষ্য কর, দেখবে যে, উল্লিখিত উচ্চতা ও ডিগ্রি সমুদ্র 

বক্ষ হতে ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে কেমন বদলে যাঁয়। তাহলে দেখতে পাচ্ছো, সমুদ্র বক্ষ 
হতে কত উঁচুতে আছ তা বের করতে তোমাকে শুধু খানিকটা জল ফুটাতে হবে, আর 

৩নং চিত্র 
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কত তাপে জলটা ফুটলো৷ সেট। মেপে দেখতে হবে। তারপর, মাপের যে ছবি একে 

দিয়েছি তাঁতে চোখ ফেলে একবার দেখে নেবে বে, তাঁপের অনুরূপ সমুদ্রবক্ষ হতে 

উচ্চতাট1 কত। *ব্যস্, হয়ে গেল । 

আরও একটা জিনিম আমরা দেখতে পেলাম । সেটা এই, আমরা যে ভেবে 

রেখেছি ফ্টন্ত জল সব সনয় অতান্ত গরম হবে তা একটা প্রকাণ্ড তুল। , তাই নাকি? 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে [490 8910,০-এর শীর্ষে জল মাত্র ৮৪ ডিগ্রিতে ফোটে । 

সেখানকার জলবায়ুর পরবেক্ষক কখনো ভাল চ। অথবা! কফি পান করতে পারেন না । 

কারণ উদ্দেশ্যের পক্ষে জল যথেষ্ট গরম হয় না। আরও দষ্টান্ত আছে -_মঙ্গল গ্রহের 

বায়ুর ক্ষীণ আবরণীর চাপ মোটে পারদের আড়াই ইঞ্চির মত। সেখানে জল ঈষৎ 
উ্ণ হলেই ফুটতে আরম্ভ করে। যদি একটা বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দিয়ে জল থেকে 
“যু বার করে নিয়ে যথেষ্ট পরিনাণে বায়ুহীন শুণ্য স্থানের স্ষটি করা যায় তবে সাধারণ 

তাপেই জল ফুটবে । পক্ষান্তরে, গভীর খনিতে বায়ুর চাপ ভ $-পৃষ্ঠের চেয়ে বেশ খানিকটা 

বেণী, সুতরাং কুটন্ত জল মেপানে বেশী গরম । নীচের দিকে নামতে থাকলে প্রতি হাজার 

ফট নীচে ফুটন্ত ডিগ্রি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে বেড়েযায়। সেখানে ডিম সিদ্ধ 

করতে গেলে তদস্থ থাকতে হর; পাছে ডিমট। সিদ্ধ হয়ে ভীবণ শক্ত হয়ে ওঠে! কারণ 

বাড়ীতে ডিম সিদ্ধ করতে ঘা সময় লাশে ওখানে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে । 
লতিক। দন্ত 

ভাল 

রা ডি 

বনচাড়াল গাছ 
[ গেল মাসে তোমাদিগকে বনচাড়।ল গাছ সঙ্ন্ধে প্রবন্ধ লিখতে আহ্বান জাঁনিগ্লেছিলাম। ছু একটি 

প্রবন্ধ পাওয়া গেলেও প্রকাশযোগ্য হয়নি । বনটাড়ীলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার পাতার স্বতঃস্পন্দন | 

আচার্ধ জগদীশচন্দ্র এই স্বতঃম্পন্দমনশীল বন্টাড়াঁল এবং স্পর্শকাতর লঙ্জীবত' লতা সম্পর্কে বহুবিধ মৌলিক 

গবেষণা করে গেছেন। প্রক্ত্প্রশ্চাতে এই স্বতঃস্পন্দনশীল ও স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সমৃহকে কেন্দ্র করেই 

উদ্ধিদ্ন জীবন মম্বন্ধে গগদীশচন্দ্রের যুগাশুকারী পরীক্ষাসমূহ পরিচালিত ইয়েছিল। বনটাড়াল সম্বন্ধে 

ত্াবই নিজের লেখ! থেকে কিয়দংশ উদ্দ ত করে দিচ্ছি ।--স ] 

বনচাড়ালের নৃভ্য 

"জীবদেহের অংশবিশেষে একটি আশ্চধ্য ঘটন1 ঘটিতে দেখ চায় । মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ 

পেশী আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাঁপ জীখন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ্ স্পন্দিত 

হইতেছে । কোন ঘটনাই বিনাকারণে ঘটে না। কিন্তু জীবনম্পন্দন কি করিয়া ত্বততঃসিদ্ধ হইল? এ 

প্রশ্থের সন্তোষজনক উত্তর এপধ্যস্ত পাওয়া বায় নাই । 

তবে উত্ভিদেও এরূপ ম্বতংস্প্ন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধান ফলে সম্ভবত জীবনস্পন্দন-রহস্তের 

কারণ প্রকাশিত হইবে। 
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ক ৬ ১০ কী 

বনচাড়াল গাছ দিয়। উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র 

পাতাগুলি আপনা আপনি নৃত্য করে। লোকের |বশ্বাস যে, হাতের তুঁড়ি দিলেই, নৃত! আরম্ভ হয়; 
গাছের সঙ্গীতবোধ আছে কিনা বলিতে পা নাঃ কিন্তু বনটাড়ালেণ নৃত্যের সহিত তুড়ির কেনন সহন্ধ 

নাই । তক্স্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া, জন্ত ও উদ্ভিদেরস্পন্দন যে একই নিপ্মে নিয়মিত তাহ! 

নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি। 

প্রথমতঃ পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া! যায়। 

কিন্তু নলদ্বারা উদ্ভিদ রসের চাঁপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরাখ আরম্ভ হয় এবং অনিবািত গতিতে চলিতে 

থাকে । তারপর দ্বেখা ষায় যে, উত্তীপে ম্পনদন সংখ্যা বদ্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইখার 

প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়া! স্তম্ভিত হয়, কিন্তু ধাতাস করিলে অচৈতগ্যভাব দুর হয়। ক্লোপেফক্মের প্রভাব 

মারাজআক। সন্বাপেক্ষ! আশ্চধ্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় শিস্পন্দত হয়, 

সেই বিষে দেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও শিরন্ত হয়। উতভিদও এক বিষ পিয়া অন্ত (বষ কগয করিতে 

সমথ হইয়াছি। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে স্বতঃস্পন্দনের মূপ রহস্য কি] উদ্ভিৰ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি 

যে,কোন কোন উদ্ভিদ পেশীতে আঘাত করিলে সেহ চহূর্ত তাহার কোন উত্তর পায়, যায় না। তবে 

যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ ক রয় একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সই আঘাতের শক্তিকে 

»ঞ্চম করিয় রাটিল। এইবপে আহার নিত বল, বাহরের আলোক উভাপ € অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ 

সঞ্চর করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভপুর হয় তখন শক্তি বাহিদ্দে উলিয়া পড়ে। সেই উথলিয়া৷ পড়।কে 
আমরা স্বতঃস্পন্দন মুন করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহ] সঞ্চিত খলের বহিরে'চ্ছ'স। 

যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন শ্বতংস্পন্দনও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢাটিয়া বন্টাডালের সঞ্চিত তেজ হরণ 

ক'রলে স্পন্দন বন্ধ হয়৷ যার। ক্ষানিকক্ষণ পর বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন 

আরম্ত ংয়। 

গাছের স্বতঃম্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে । কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি 

উণিয়া! উঠে, কিন্ত তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘক।ল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্ক তাহার! 

বাহিধের উত্তেজনান কাঙ্গাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বদ্ধ হইয়। ষায়। কামরাঙ্গা 

গাছ এই জাতীয় । 

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতে ও অনেককাল সাড় দেয় না|; দীর্ঘকাল ধরিয়। তাহার! 

সঞ্চম করিতে থাকে । কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পার, তখন তাহাদের উচ্ছাস 

বনুকাল স্থারী হয় । বনচাড়।ল এই দ্বিতীয় শ্রেণ'র উদাহরণ । 

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ উত্তাবনশীলতা! অথব। উদ্দীপন বলা যাইতে পারে । সেই অবস্থার 

জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতা আবশ্বক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থ। শ্বতংস্পন্দনেরই 

একটি উদাহরণ বিশেষ। হৃদি তাঁহা সত্য হয় তাহ!হইলে সেই অবস্থাটিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া! দেখিবেন 
কোন পথ--কামরঙ্গ1! অথব1 বনচাড়ালের পদাঙ্কানুমরণ-_তাহার পক্ষে শ্রেছ়।” --আঁচাধ জগদীশচন্দ্র 



গত বার্ষিক গ্রতিষ্ঠ। দিবস উপলক্ষ্যে কমপচিবের নিব্দেন সহ আজীবন ও সাধারণ 
সদশ্তগণের নামের প্রকাশিত তালিকায় মুদ্রাকর জমপ্রমাদ বশতঃ যে সমস্ত সদস্যের 

নাম বাদ পড়েছে নিন্গে ভাদের নাম দাওয়া গেল। এ ভুলের জন্যে আমরা হুঃখিত-- 

আ 17. 

911 19991) 513915019, [31900901911 ৩, 

11.095180 [২০29১ 

০৬ [0611)1. 

আ 18. 

911 0. 76, 9০০, 

এ. 992০1879385] 0২০9১ 

[০৬ 1001101, 

আ 20, 

শ্রীদতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 

13/]. বণ্ডেল রোড । 

বালিগঞ্জ । কলিকাতা । 

আ 21. 

শ্রীকানাইলাল সাহা 

128/44. কণওয়ালিশ স্্রাট 

কলিকাতা--4 

আ. 22. 

শ্রীনগেন্দ্রচন্্র নাগ 
18128. ডোভার লেন । 

বলিগঞ্জ। কলিকাতা । 

-কমর্সচিব 

অ। 23. 

9171 71010027019] ১01)0০. 

9111901-1106617001)6 0£ 0০01191105১ 

1. 09. 3815910.179291170551). 

আ 31. 

শ্ীপ্রফুল্লকুমীর চট্টোপাধ্যায় 

74. চক্রবেড়িয়া। রোড নর্থ । 

কলিকাতা 20 

আ 33. 

শ্রীভগবানদাস আগরওয়ালা 

পোঃ পাগুবেশ্বর 

জিং-বধণমান, পশ্চিমবঙ্গ | 

সা 26. 

শ্রমোহিতকুমার রায় চৌধুরা 
22/1, ফাণ রোড । বালিগঞ্জ। 

কলিকাতা । 

সা ৪৪, 

শ্রীবীরেন্্লাল সেন 
চারু ভীলা। পামার রোড। 

কাশিয়াৎ। দাজিলিং। 

বি-”১৯ 



লা 169. 

শ্রীলোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

22 বি, ঝামাপুকুর লেন। 
কলিকাতা 9 

সা 9300. 

শ্রীরাসবিহ্'রী বন্দ্যোপাধ্যায় 

পি 65 কষ্খরাম বোস স্ীট | 

খামবাজার, কর্সিকাতা--এ 

সা 314. 
শ্রীনিষ্লচন্দ্র সিংহ 

ইঞ্চিনিয়ার, কাশীপুর কোং লিঃ 

পো: আলমবাজাঁর, কলিকাতা--2 

সা 349. 
শ্রীহৃকুমার পাল 

24 বি, নলিন সর্কার ইট । 

কলিকাতা । 

সা 488. 

শ্ীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় 

77. আশুতোষ মুখাজী রোড । 
কলিকাতা--25 

স। 551. 

শ্ীহ্বশীলকুমার আচার 

৮, নীলাম্বর মুখাজা সীট । 

ঠামবাক্সার, কলিকাঁতা-_-4 

সা 956. 

হীহরেক্্নাথ সেন 

45. রাজা রাঙ্জবল্পড ছাট । 

কলিকাতা 3 

সা 562 

911 90101915. [0006০, 

[020, ££06দ]0া9] 0০992100 1150690 

16৮ 10211), 

স। 580 

9: 99510100522 10069. 

(০1)21)1505 [0106. 

[0০117] 0101৮015105 106117), 

মা 982 

971 :9212701-01)01:9. 13291721166 

0/0 )1)9179. 51:5011015 200 

০9662 ৬৬০01 

7১. 0.১10109175217 06. 11912012012 

সা 588 

শ্ীশ্তামলেন্দু দত্ত 
7411. তালপুকুর রৌড 

বেলেঘাটা। কলিকাতাস্0 

স1 598 

শ্রীসুধাংশু বরণ মিত্র 

18, বৃন্দাবন বোস লেন 

কলিকাতা-_6 

সা 595 

শ্রশান্তিপদ গঙ্গোপাধ্যায় 

গঞ্জমান চ1 বাগান 

পোঃ বানারহাঁট । জলপাই গুড়ি । 

সা £96 
শ্রীশান্তি কুমার নিয়োগী 

9, নিয়োগী পাড়া । আতপুর 

পোঃ শ্যামনগর । 24 পর্গণ। 

বিশ*১২ 



সা 653 

শ্রীরবীন বন্দোপাধ্যায় 
কিশোর বাংলা । 25, বলরাম দে সরা । 

কলিকাতা---€ 

সা 656 

511 901:8190 01751056015 

চ, 09. 82100159 

[00 22010100. 3. 0. 9. 

সা 662 

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র দত্ত 

5, অশ্বিনী দত্ত রোড 

কপিকাত! 29. 

সা 964 

শ্রখিবদাস ঘোষ 

64, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন 

পোঃ বিডন স্বীট । কলিকাতা । 

সা 965 

910 5151 10291 তে 094 

[02১0৮ (00101015101), 

1106 22052103225 

25016 31910 £700200272. 

সা 683 
প্রীশৈলেন্ত্র কুমার চট্টোপাধ্যায় 

5/এ, বামনারায়ণ মতিলাল লেন 
কলিকাতা । 

স1 684 
শ্রীবিনয় ভূষণ সিংহ 

6/1/এ, বৃটিশ ইত্ডিয়ান স্ত্রী 

কফলিকাতা। 

গা 985. 

শ্রীশিবেন্্রমোহন সেনগুপু 

6৪8 সি, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড 

তালতলা । কলিকাতা । 

সা 703. 

শ্রীনিতাইলাল দত্ত 

23/2 বিডন স্ত্রী । কলিকাতা --€ 

স।'745. 

শ্রীহীরেন্দ্রমোহন মিত্র 

60/1, হাজরা রোড । 

বালিগঞ্ড। কলিকাতা । 

সা 748. 
শ্রীশাস্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

সহকারী রিসার্চ অফিসার, 

ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ ট্রেশন 
পোঃ বারাকপুর । 24 পবরগণা । 

সা 755. 
শ্শাস্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত 

2], যতীন দাশ রোড । 

(দোতলা ) কলিকাতা1-৮29 

সা 264. 
শ্রস্থজিতকুমার মহলানবিশ 

90 পার্ক স্বীট | 

পার্ক সার্কাম । কলিকাতা । 

সা 772 
911 58৮০1 17022 11220100061 

[01561981) 
[09:1961158 ০৮৮. 0011686 

[09:16911)8 



সা 781. 

শ্রীস্ববলচন্দ্র রাঁয় 

20/ডি, হাজরণ রোড । 

কালিঘাট । কলিকাতা । 

সা 791. 

শ্রীবিশ্বনাথ সেন প্ত 

19/] রিচি রোড। 

কলিকাতা 19. 

স1 800. 

১11 1311719212791709. [২0 

9০911 ১01:৮০৮ 90190151301 

(011561৮961017 2170 [2100 1৬191195017001) 

1)151510 

4৯170615012 17090150১) /£৯]10016 

0০210909. 

সা 81]. 
শ্রীলোছু পোছালী 

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 

পোঃ যাদবপুর কলেজ । 

কলিকাতা 32 

স| 812, 

শ্রীশ্তামাদাশ নাগ 

225 বি, বিবেকানন্দ বোঁড 

কলিকাতা 6. 

সা 829 

১10.+5912015800) 0010917019 

07/0 ১101 9. %. 0179019, 

0010091 9০০1০60৪15১ [২০৬০100৩ 191১0, 

030৮. 09113911817) 79002. 

স। 852 

911 ১1৮9102.0 031009521] 

[5০006150. [0011)60175 0080০ 

(9555০ [1115101).১ 11101791010. 

সা 856 

শ্ররশিব প্রসাদ সামন্ত 

5/এ, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট 

কলিকাত 9. 

বিশ৮১৪ 







রঃ 

ভয় বর্ষ ৭... স্রাব জঠকধীন)ল কিক সপ পপ শা 

এপ্রিল-_-১৯৫০ 

বন্ 

জর্থমখ্যা 

কালের সরূপ 

শ্রীনলিনীগোপাল রায় 

অতি দূধ অতীতে লক্ষ লক্ষ যুগান্তর পরপারে 

ব্র্াণ্ড ব্যাপ্ত করে ছিল পরমাণুর মহীসমুদ্র । আর 

সেই সমুদ্রের চারদিকে ছিল নিবিড নিস্পন্দ অন্ধকার, 

পরমাণুপুঞ্ধের আশার বেদনায় কণ্টকিত। তাদের 

সমগ্রতার পিপাসায় মিলনের আবুল আগ্রহে সেই 

নিষ্পন্দ অন্ধকার পালাবার চঞ্চল হয়ে উঠল। 

সেই চঞ্চলতাই গতির প্রথম প্রকাশ । 

কেন্দ্র করে ব্রন্ষাণ্ডের পরমাণু সমুদ্রে যে অপরূপ 

ছন্দ ফুটে উঠেছিল-_কে জানতো যে, আজ তাই 

সমগ্র বিশ্বে স্থষ্টির সঙ্গীতে ভরে উঠবে? 

গতির এই প্রথম ইতিহাঁসই কালের আদি 

ইতিহাস। কারণ গতির মারফতেই আমরা 

কলের চঞ্চলতা উপলন্ধি কৰি । কৈশোরের বৃন্তে 

যখন যৌবনের আঞ্চরি ফুটে উঠে, নিবিড় যৌবনের 

পথ ধরে যখন অসহায় বাধকা দেখ। দেয় তখনই 

সম্যক হৃদয়ঙগম হয় সময়ের অস্থিরত।। তাঁর নিজের 

কাছে এই চলার বিশেষ কোন অর্থ নেই; কিন্ত 

তার চলারও বিরাম নেই, তার ভ্রক্ষেপও নেই । 

তার পথের দুপাশে কত সাম্রাজ্য উঠলো, 

পড়লো । কত বিচিত্র ইতিহাস তৈরী হলো! কত 

অতীত ভবিযাতের লৌন্দবে ফুটে উঠলো । কত 

ভবিষ্যৎ অতীতে বিলীন হলো । তাদের স্থৃতি 

পেখে গেল কেবল ঘটনার বুকে । এই ঘটনার 
ভাষাতেই প্রথম সমরেন ইতিহাম লেখা হলো। 

কিন্কু বিজ্ঞানী ভাতে সম্থ্গ হলেন না। তিনি 

চান অস্কের বেখায় একটা হিসেব । এই আঙ্ষিক 

হিসেব এলো [এআ 0? 00015 বা মাত্রাবাদের 

আবিষ্ষারের পর। 

কাল সচল ও প্রগতিশীল (ঢত 41 000৬106) 

তার গতির পরিমীণ হচ্ছে ঢ7)00১5-র বৃদ্ধি বা 

হাঁসে। 91 7:1017/66 1) দেখিয়েছেন, বিশ্বের মূলে 

ছিল 01811550102 বা সংগঠন শক্তি । সেখানে 

দৈব উপাদান বা [২.10120-610161) ছিল খুব 

কম। কাল মতই এগিয়ে চলেছে) চ055০০গশর সংখ্যা 

ততই বেড়ে চলেছে ঢাঃ০১%৭ এই সংখ্যা 

বুদ্ধি থেকেই আমর! জানতে পাই, সময় চলেছে 

এগিয়ে । যদি পিছন দিকে অথাৎ আদি স্ছচনার 

দিকে তার গতি হতো তাহলে তাবু ঢা5০১% » 

সখা হতো দিন দিন কম । স্ৃতরাঁ- অস্কের রেখায় 

বিজ্ঞানী ঠিক করে নিলেন_-ম্য় চলেছে কোন্ 



৯৯৪ 

আর কোথায়ই বা তার নিবাণ | ভাব। 

আর 5 ঠিব কৰলেন- সঙ্রের নিবাণই বিশ্বের নিবাণ, 

বরঙ্গাণ্ডের শাসন থেকে হান মহামুক্তি | কীরণ 
সময় বখন টলেছে একটানা ভবিষাতের দিকে তখন 

বিশ্বস্গ্টির মুলে যে 01621129002 বা স'গঠনশজিবু 

কথ বল। হয়েছে, ১0015 বর আইন অন্ঠসারে 

তার ধ্বস হতে থাকবে। 

দিকে) 

বিনিময়ে হ্ির অন্থাদেশো 

সখা! বাবে বেডে। 

বহুদিন পর এমুন একদিন আসবে বখন সমস্ত সগঠ্ন- 

শক্তির ধ্বস হয়ে বিশ্ব কেবল দৈব উপাদানে 

অথাৎ চ২০1)0010-0161701) ব| 1217001গতে পূণ 

হয়ে যাবে। সেখানেই হবে বিশের যব্নিকা | 

কাল, স্থান থেকে অবিচ্ছিন্ন । ভাদ্র পারম্প 

বিক বন্ধাল শাশ্বত | স্থানের বাইরে কালের ধারণ। 

[২01700107-91617)01760-44 

আমাদের নেই | কিন্ব বিজ্ঞানীর খাতায় তাধ 

আভাস মিললে। | তার। এমন একট। কালের 

সন্ধান পেয়েছেন যা স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন; স্থানের 

সংকীণতা! থেকে মুক্তি পেয়ে অপীমের মধ্য নিজেকে 
বিলিয়ে দিতে পেরেছে । এই কালের পারণ| 

একটু অসাধারণ । অনুভূত কাপ বা ০ 
[১61০91%60 আর অত্যয়িত শাল বা 0০ 

11৬০৭, ছুটে পৃথক সন্ত । 

সকাল ৮ টার সময় কোন বন্দুর সঙে দেখ] 

করে আবার সন্ধ্যা ৮ টায় তাধ সঙ্গে দেখা হলে 

আনীদের উভয়েরই বয়সের মাপ যে ১২ ঘণ্টা 

বেড়ে যাবে, তা নয়। কাব্ণ বয়স নিহপ করে 

শধীবের রাসায়নিক ক্রিয়া! বা 99115 0:090০$5- 

এব উপরে । যাৰ শারীরিক ক্রিয়। যত কম তার 

বয়ল বাড়বে তত কম। এই শারীরিক জিয়া 

ব্বাধীন নয়, তার নিভর--গতি ব। 99০6৫ এর 

উপর | যার গতির পরিমাণ যত বেশী তার 

শারীরিক প্রক্রিয়া তত্ত বীর, তাঁর বয়স বাড়বে 

তত আহন্কে। কেউ যদি অতি বিপুল কোন 

বেগরান ধনে কিছুকাল ভ্রমণ করে ফিরে আসেন 

বালে তার অবস্থা হবে অনেকটা 1 ড৪1) 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

৬৬/10110-এব মত | ফিরবে এসে তিনি দেখবেন, 

হার বন্ধুবান্ধব তখন দব আশীর কোগ্ায়। আও 

হিনি হখমছ বিশ বছবের অশান্থ যুবক । 
“1015 ৬/০]] 10701) টি 0০00) 00091 

0130 03076117062 0720 0006 10853 01 006 

11161017 01 01)০ 17020001 1100122505 ৮৮101) 

1২60710910107) 15 2 ড210010% 11001020565. 

1091001191 5010500001006 0৫6 00০ £69001 

11)01010,01005 50 99195 00০ 001] 1১70- 

05565 210 00100010000, 01০ 990 10011)6 

08৮০1101 11৮০5 10016 51015 0021) 006 

1081) 20109501715 ০৬০1০ ০01 01509501077) 010 

[70150০, 0061:7695 01 10)01500197 1:051901056 

0 5010067105১ 0০ 0০৮০1011061) 06 1015 

70০0 £01 5০990) 00 2550, 070 170706112] 

[01095055 0 1015 10817] 10101) 10050 661 

[0800 10 006 0855882 01 000081)0 2110 

০1710010105 51] 00656170050 176 910৬6 

এ০৬) 1) 006 59106 19010. 

--20010 01 0110 72175510981] ৬৬০10 

---15001115091) 7১. 48 

এহাকবি 00960১০-র বোর হয় এই বেজ্ঞানিক 

তন্ধটা জ্গন| ছিলনা] | -তাই তিনি তার ঢ805- 

কে 1৬1০1)1)150011১6165 এপ সঙ্গে ছেড়ে দিলেন 

বিপুল বেগের ৬পিকার দিয়ে । সেই গতির বেগে 

দৌলনর কাছে জবার হলো পরাগিয | 

কিছু 'এই গতির সঙ্গে প্রতিগতি বা [০০৪10 

001 এর গ্রতা্গ সগদ্ধ | নেট। কিন্ছ জ্ঞান বিবর্তন বা 

[৮০100101) 91101011600 র অনুকুল বলে এনে 

কারণ গতির উদ্শাগতভায় শারীরিক ক্রিয়। 

বখন মন্থর, মস্তিফ্ষেব কাডহ তখন অলস-- প্রগতি 

সেখানে নির্গতি ৷ ফলে মানুষ তার মৌলিকত। 

হাৰিয়ে, সংস্কতি ভাবিয়ে নোঙ্গর ছেড়া নৌকার মত 
দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেডাবে। মানবতার সেদিন 

হবে চরম পরাঞ্.। 

হযনা। 



এপ্রিল, ১৯৫৮ ] 

বিশ্বের স্গচনার বে 01217150007 ব| মহগঠন 

পুয়েছে তার উপনা দেওয়া চলে বিলে বাপা হতার 

সঙ্গে। কাল তাকে নিপুণ শিল্পীৰ মত স্থশৃঙ্মলিত- 
ভাবে মুক্ত করে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু ম্সামপ্রশ্ত 

নেই, খামখেয়ালী নেই | চানুদিকে সুবিদ 

সম্পর্ক । কোন এক স্থানে আঘাত গিলে গোটা 

বিশে হবে তার অনুর্ণন | 

“1908 08175017010 301 8, 1109৬০1 আ100900 

00900111760 8 9681, 

ওবিধ্যতে ম। হবে অতীতে হার বীজ উপ্ত হনে 

গাছে । তাকে কেড বদ করতে পারবে না| 

এতীত, বঙতমান € ভবিষৎ একস গাথ।। 
আগামী কালে ভবিষ্ত, গতকালের অতীতের 

তৈরী । বতমান ও ভবিন্বাতির না কিছু সগল তা। 

মতীতেরই দান। অতীতের কুলব্রান্থি, আশা- 

আকাঙ্খা সাধন। ৪ তাগেল উপবেই ভনিষ্যাতেপ 

হাটি । 

অতীতের এই অভিজ্ঞতার পখ ধরেই ইতিহাস 

এগিয়ে চলে ও আপন নার্থকতায় ধন্য হ্য়। নৃতন 
থেকে নৃতনতব হয় তার দান। তার পুনপাবুন্তির 

ধৈহ্য তাৰ অপবাদ মাধ সমস্থ বস্থজগৎ খন 

এগিষে চগেছে) ইতিহাস তখন নিশ্চিন্তে বসে থাকতে 

পারে ন|। কারণ ইতিহাস বস্রুই চালচশপনের 

হিসেব মাত্র। বিশ্বের প্রতিটি মুহূর্ত লচল। এই 

মুতে মে “মুকুত" চলে গেল আর তাকে ফিবে 

পাণয়া বায় শা ঘটনা! ব।139006101765, স্থান 

কালের সঙ্গে মা অবিচ্ছিন্ন “সে-৪ তেমনি চলমান 

অতীতের সঙ্গেই ধিলীন হলো অতীতের কোলে 

মহানিবাণে | অন্য যে মুভ তার স্থান পিল, 

সে নিয়ে এল তার নিজের ঘটনা- যে তারই সঙ্গে 

স্থান-কালের সঙ্গন্ধে বাধ । তাদের বাহিক আকুতি 

ব। ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্ে ঘতই সাদৃশ্য থাক ন। কেন, 

তার। সম্পূণ পৃথক সভা যেমন যমজ সন্থ।নের আরুতি 

বা চরিহ্রগত সাধৃশ্ত যতই থাক না কেন, তর পৃথক 

কাজের রূপ ১৯ 

ঘটনার বেলশাতেঞ্ ঠিক তাই । কাজেই 
ইতিহাসের পুননাবৃন্তি একটা বৈজ্ঞানিক অসভ্য । 

মানব সমাজে তার মা নেই । যে ইতিহাস 

পুরাতনেরই পুনরানুন্তি কৰে যার, নৃতন কিছু দিতে 

পারে না, তার প্রয়োজন বা কোথায়? 

এই বে অতীত, পর্তমান ও ভবিষ্যাতেন নোগস্থঙজ 

সঙ্তমান বিজ্ঞানে তার চিরাচনিত গ্রতিনাদও 

নুরু হয়েছে | কিন্ এই প্রতিবাদ, প্রতিঙ্গারই শুচন|। 

যে কোন নিশ্বাসের প্রতিষঙ্গার উপক্রমণিক1 গড়ে 

উঠেছে আবিশ।ন € প্রতিলাদের উপরে । 098160] 

ঝাবাদের আনিকার বৈজ্ঞানিক মনে 
পরেছে । তাব|। লঙক্ষা করলেন, 

আলোক মাজার অলাধারণ 

“স্থান-ক'লেব আইনে তাব। এই 

গতি নিরূপণ করতে পারলেন ন]। 

(00170050812 0100015 বা! ৬৬৪৬০ 00601 --- 

শাসনেই তার। বাধা পড়লে| না। কাজেই ভাব! 

হলো বৈজ্ঞাণিক মতে মৃতিমান ঢ০০-আ]]] | স্থৃতরা 
[০10৩1111119] 24 একাপিপাভতা আঘাত 

পড়লো । বিশের অন্থরের পারস্পারিক অবিচ্ছিষ্নতার 

পিশ্নাসণ মলিন হয়ে এল | 

মভা। 

থকত। 

00001 ব।| মা 

সংশনেন শ্যষ্টি 

[19100৭00100 বা 

বান্হাধু। 
(0300101)6% ৭ 

কোন 

(এনা) [009০০৯৯ 15 01505017011)01-)04, 

বিশ্ব কাশ সতোর সারথি | বিশবস্বর মনো 

পাণুষ্পনিক সঙ্গাঙ্ধর আবতমানে বিশ্বের বিবঙন 
অসম্ভব | পূব অগ্ঠভভূতির অভিজ্ঞতায় মদ্ি বতমান 

অন্তভূতি পাভবান শা হতে তাহলে সভাতা বা 
গ্লমবিকাশ হয়ে গতিহীন । এইট 
বিপুল সন্ভাবন1 গাজ অসম্ভবের কারাগারে অবরুদ্ধ 

থাকাতা। 

বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ইতিহাসে এমনি এক 

একট সংশয়ের উপস্থিত হয়। 17101 

05015 বা আলোক রশ্মির গতিবিধি শিজপণের 

বেলাতেও এমনি 'এক সঙ্কট এসেছিল । আলোকের 

(00117150012: ব| কণিক।-দমেপু বানুণ। যখন 

স্থানে স্থানে অচল বলে আবিষ্কত হলো নে 

থাকাতে তার 

মগ্গট 

| 
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14০11) তখন € এসদপ বিজ্ঞানী প্রতিবাদ- 

মুখর হয়ে উঠে ছিলেন; কিন্তু অন্য সম্প্রদায় 

রইলেন এ।নু, অচঞ্চল। ধীর অন্যবসায়ে চললেন 

তারা সত্যের সন্ধানে । অবশে্বে অনামপ্তন্ত মিললো 

৬/৪৬০ 0১015 বা তরঙ্রধমের আবিষানে। 

তখন কাধ-কারণের (08056 2170 17950 বা 

080591105) আইনে তাকে বাঁধা সম্ভব হলো। 

সমন্ত সংশরের প্রতিবাদ নিবাক হলে! । তেমনি 
এই বর্তমান স'শয়েরও আবছায়া কেটে যাবে। 

বিজ্ঞান হবে তাব সারথি | 

এ বিষয়ে আনরা অধুনাতন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 
আইনষ্টাইনের মতবাদের একটু উল্লেখ করতে পাবি। 

তিনি বলেছেন - 

“1 15 17100 0100 17৬২0? 08015206717 

10১] 01080 15170101017 00৬17 17. 170900োা) 

121555155 060 000 07071001101 00117010010) 

[176 

1)10061-609 19110 ০0, 13 

০0 1, 00110101001 10103019010) 

[000 19216206274 

120001195  £০-৪.010500061)05,.--৬৬1)016 15 

9০12106 £0102.--1105 0191)01, 

অর্থাং কাষকাপণ বিধির পরিবর্তন 

পত্তন হার পাবাচনিত 
হয়নি । 

শানু | কাত দ্িতিক 27৯ গাণাতক 

4 

সত 

পঙ্গু হহতে তহাভার 

প্রারুত , জাহ। 

করিতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় ব্য, ৪র্থ সখ্য 

সেই স্থত্রকে আমর! এতদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে 

জেনে এসেছি । সেট ভুল। এখন তাকে নৃতন- 

ভাবে সাজাতে হবে। 

কালের ধম, বিশ্ববস্তকে এাগয়ে নিয়ে যাওয়া 

সত্যের দিকে, আত্মপরিণতির দিকে, বিশ্ববস্ত্র 

পারস্পবিক যোগ বা মিলনের দ্রিকে। এই মহা 

যোগেই যেমন বিশ্বেব প্রথম সুচনা_এই মহা 

মিণনেই তেননি যুগে যুগে কত বিচিত্র চিন্তা 

ধারাপ্প আবিভাবৰ হয়েছে । তাপা সব মিলেছে 

কালের মহাসনুদে, সুচনা করেছে ভবিধাত 

মভাতার। ধার] মভ্যতার নৈষ্টক পুরোহিত 

“তাদের ইচ্ছার গতি, কমের গভি ছিল আগামী 
কালের অভিমুখে । তাদের তপস্তার ভবিষ্যৎ 

আজ বর্তমান হয়েছে আনাদের মধ্যে, কিন্তু আব 
হয়নি ।” সমস্ত সাধন, সনন্ত গভি নিয়ে চলেছে 
নৃতনতর ভবিষ্যতের দিকে পু বিকাশের 
আকাচ্ছার | 

গাবরাঞ্যে আমর| দেখি-খনবদেহের বিকাশ 
বাশ্য-কেশোপ, যৌবন-বার্থক্যের ধাপে ধাপে চলেছে 

মৃত্যুর দিকে। উদ্ভিদ দেহের বিকাশ-_পল্লবে, 
ফুলে ও কলে। পরিণতি তার ঝরে পড়ায়। 
সেইটেই তাঁর মৃত্যু। সুতরাং বিকাশের চরম 
পরিণতি যদি মৃত্যু হয়--জানি না এই মহাঁসভ্যতার 
চরম বিকাশ হবে কোথায় !_-হয়তে] স্বদূর ভবিষ্যৎ 
প|লেপ খানার তাল শিসেব মিলবে । 

ফলে প্রর্ণিতিপ শিয়মান্তবন্তিতা নেচার ইউনিঘসমিটি-একটা সত্য এবং অতি প্রাককতের 
গতি দাঝে মাঝে যে খাক্রমণ হয়, তাহাতে এই সত্যের ভিও্তিমূল নড়াইতে 

পাবে না। গাহ। কিছু জ্ঞানাগোচর ভাহাষ্ট প্রকৃতির অঙ্গ ১ তাহা যতই অদ্ভুত হউক না, তাহা 
মতিপ্রাক্কত কিরূপে হইবে? অভিনব অদ্ভুত ঘটনা, বাহাতে আনব বিশ্বাস 

চায় না, যাহা পুব্ব কথনএ ঘটিতে দেখ] যায় নাই তাহ! অলীক ও অমূলক ন। হইতে 
পারে, কিন্ত তাভা যে গ্রারুত নিয়মের অভি ৪চারী, ভাহার প্রমাণ হয় না। কোন্ নিয়মের অনুযায়ী 

তাহা শীদ্র বাহির হইতে না পারে । কিন্ত কালে বাহির হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে স্ভূয়োদর্শন 
একপ বলে। পিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিপত্জে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাইবে ।”-_-াদেন্দরদুন্দর 



দ্বিতীয় রিপু 
প্রীঅনীতা মুখোপাধ্যায় 

কানু খেল। দেখতে গিয়ে আর কিরে আমেণি। 

রাত স্টা বেজে গেছে। কানুর বাবা ডাঃ গিত্র 

রেগে গেছেন। ঘরে খুবে ব্ডোক্ষেনণ তিশি। 

কান্ঠর ছোট বোন আজ করেকদিণ কঠিন রোগে 

ভুগছে । ডাঃ মিত্র কাগকে বারবার বলে দিয়েছিলেন 

যে, সকাল সকাল বারী গিনালে ভিনি পোগা দেখতে 

বেরৌবেন | ভিন হহভাগ। 

থেকে থেকে কোনে ভেসে 

এাণপ £ পধালাশা | 

(ব্বাগীদের বাড 

খেকে বাগ গ্রঞরছাত্গারুবাল এখন « 

কেন ? 

আপনি 

আছেন ন। 

ঢোকে হালে 

ধমকাতে গিরে ডাঃ গসিত্রের মনে পড়ে দান বাড়ীতে 
একজনের অন্ুগ, গগুগোল করা উচিত নয় । আনেক 

কষ্টে নিজেকে সঙ্গত করে নেন তিনি । 
পরেন দিন, হাসপাতাল ঘাওয়া হলো না ডাঃ 

মিত্রের। অকিসে ফোন করে জানালেন তিনি-- 

অতান্থ মাথা ধরেছে তারি-লার তার সঙ্গে আছে 

দর) খুলে ক19 ৫ম থরে 

অসম্ভব সরি « হাচি । ডার মিত্রের কিন্তু এট। 
নতুন নঘশগ চংপুলেই ভার ভয় নটি, কাশি ও 

হাচি। 

শুধু ডা; মিত্রই শর, খামাদের প্রায় প্রাত্যেকের 
ক্ষেত্রে কখনও না কখন মাননিক অন্তদ্বন্দথ দেখ 

দেয় শাপীরিক অস্থস্থতারূপে | বেলা 

দেখা যায়, চেপে যাওয়া বাগ প্রকাশ পাচ্ছে_ 

বদহইজমের রূপ নিয়ে--স্াকুর বা পৃষ্ঠ-বেদন1 রাগ 

ল''ব্*ল 

চেপে ষাওয়ার্ই ফল। বিজ্ঞানীর। বলেন রাগের 

মলে উচ্চ রক্তচাপ ধা মাথাপশরাও কিছু লিচিত্র 

ময়। 

রাগের কুফল কারুর অজানা নয়। কত না 
বন্ধুত্ে এসেছে ভাগ ন-কিত সখের মাংসার তছনছ 

হয়ে গেছে এন 

পাগিকেন? 

মনস্তাভিকে পা 

রাগের ফালে। কিন্তু তবু মামর। 

বলেন--মোটানুটিভাবে বলতে 
গেলে বাগ তচ্ছে জীব্নধারণের (95121) একটা 
উপায়; বিপর্দ থেকে উদ্ধান পাবার বা শান্তিভঙ্গ 

কারীর সঙ্গে লছবার 'একট। দৈব-প্রব্তি 

মাহ। 

“বীণতন্জ্ের মতে রাগ আণ কিছুই নন 
চর 

৮ হগাত এক ঝলক আছ্রিনালিন নিঃসরণ, 

নার ফলে আমাদের দেভে এব" মনে আসে জয়লাও 

বাল মৃভুন উদ্যম, ইচ্ভা 5 শক্তি 

কাজেই মখন ডা; মিত্র 
নিদেশ 

দ্থপেন কান্ত তাপ 
অমানা করেছে-ঘথাহ তার ক্ষমতাকে 

অস্বীকার করেছে-তখনই তিনি রেগে উঠলেন । 

কিন্তু মান্য ঘতই উন্নতিপ্ন পথে অগ্রসর হচ্ছে 
রা দেখছে, কোন কাজ করার আগে যুক্তির 

সাহায্যে বিচার করা অনেক স্থবিপা 'এবং সুরুচির 
পরিচায়ক । সেই জন্যেই ডাঃ যি রেগে উঠেও 

রাগঢটাকে চেপে গেলেন বেয়ে অস্থথের কথা ভেবে। 

রি 

অথচ দেহে একবার আড্রিনালিন নিঃসৃত হলে 

তার বহিঃপ্রকাশ হবেই, ত। সে স্বাভাবিকভাবেই 

হোক আর শস্বাভাবিকভাবেই হোক । লে 
কানুশেই ডাঃ মিত্রের পাগটা প্রকাশ পেল সি) 

কাঁশির রূপ নিয়ে । 
অনেক সময় রাগ আবার শারীরিক শস্থস্থত।র 

রূপ নানিয়ে রাগ হিসেবেই প্রকাশ পায়--কেবল 
রাগের পাত্র যায় ব্দলে। বাবার কাছে বকুনি 
খাবার পন্দে অনেক দাদাই তে! ছোট ানের 

উপর ঝাপ ঝেড়ে নেয় । খানিক বাদে কিন্ত দাদা 

নিজেই ভেবে পায় না, কেন এমন হলো? এট। 
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হলে। শুদ্ধ এইজন্য যে, বাবার ওপর মে রুগট। 

হয়েছিল পেটা প্রকাশ করা যায়নি । 

কিন্তু তাহলে উপায় কি৮ পাগ অতান্ত স্বাঙা- 

জৈব প্রবৃত্তি | বেচে থাকাতে গেলে 

ন! কথন অপমানিত হবে--বাগ 

এমনও হতে পারে যে, সে রাগ আমরা 

প্রকাশ পারুলাঘ না খ[তিরে 

বা নিজেদেরই ম্বাথে। সে কেতজে কি শারীরিক 
অন্থস্থত। বা এ রকম একট। কিছু বিসদূশ। অবস্থার 

সম্মখীন হতে হবে বাদ্য হয়ে? 

ল। তা নয়। বাগকে পুনে মুছে মন খেকে 

পরিক্ষার কবে ফেশার আনেক নিরাপদ উপাঘ 

আছে। আমর! পগকে তখন চেপে গিয়ে পথে 

কোনও সুবিধাজনক পানের পপর প্রকাশ কে 

দিতে পারি। নদীতে টিল ছুড়ে, কাঠ কেটে, 

রাগ, অপমান এসবের বহিঃপ্রকাশ করে দিতে 

পারি। অবশ্গ এসব উপার বেন ব্যক্তিগতগাবেই 

পছন্দসই হয় এব" স্রুচিস্ক্ষত ভয় । ছুম্দাম করে 

দরজ], জানল] বন্ধ কর। বা বেড়াল, কুকুর পরে 

মারা-এসবও সাময়িকভাবে রাগের বহিঃপ্রকাশে 

সাহাষ্য করে বটে-কিন্ পরে এসবের কথা মনে 

পড়লেই লজ্জা হয়--তারপরেই আবার বাগ হয় । 

বিকি 

কখন € 

হবে। 

হতে 

ভঙ্তার করতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ৩য় বধ, ৪প সংখ্য। 

উত্তেজনা মূপক খেলাধূলা, যেমন ফুটবল ব| বুপ্তি 

দ্েগলেত অনেক সমর কাছ হর়। অনেকে বলেন, 

হাক্ধ| ধনের দিনেম। (শরেলহাডির বইএর অত) 

রাগের নিরাপদ বহিঃপ্রকাশে' অধ্াথ | 
আার একটা উপায় হচ্ছে নিডেকে নীচে 

প্রশ্নগুলি করা 5 তার জবাব দেবার চেষ্টা 

লর।| ঘেখন 

১। আমার বাগ হলো কেন? 

»। রাগের কার্ণট। কি দূর কপ যায় না? 

যদি যার তো চেষ্টা করা যাক না। যদি না যার হে] 

আনার দেহের শ্যাড়িনালিনট। অগ্ভ কোন উপাসে 
খরুচ করি ন। কেন» 

এত প্রার্ো বেত বোল। হবে, আমার বাগ 

কপাট এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কিনা । মদি বাগ কণ। 

উচিত€ হম ভাহলে৪ শ্টোকে সুষ্ঠ এবং 

নিরাপদ বহিঃপ্রকাশের পথ করে দিতে পারি। 

কাজেই দেখা খাচ্ছে-বাগ তখনই ক্ষতি 
কারক মগন এর প্রকাশের কোন পথ তেই । 

স্ৃতরা" আমদের সকলেরই উচিত খেলাধূলা 

ব| কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের একাস্থ 

্ভাবিক প্রবৃত্তি রাগের প্রকাশে পথ কবে দিয়ে 

অন্গচ্ডন্দ এন” অঙীতিকন অবস্থার ভাত পড়ান । 

“কক * *. আামাদের জয্োদশন মে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না, লে 

বপিল £ কে বলিল জগহ্যস্থ গত শত বসব যাবৎ মে শিখনে চলিরাছে, কাল সেই শিষমে 

চলিতে থাকিবে » সুমা এতকাল ঘে নিয়মে চলিয়াছে, কাল (সে নিরমে চলিবে, তাহাপ 

নিশ্চমুতা কি? 

পাবে? 

সকলে মবিয়াছে ললিয়! আমাকে মন্রিতে হউবে। «ক নিশ্চন করিঘ। বলিতে 

এই পযান্থ বশিতে পারি, যা সম্ুপতঃ কাল উঠিবে, সম্ভবত; আমাকেন একদিন 

মরিতে হইবে | অরায ভুয়ৌদশনের উত্তরে নিশ্চয় নাই, সাশর আছে।  শিরমের শিকল 

পরমুডান্টে ভাঙ্গিয়। যাইতে পারে । আজ যাহা নিয়ম, কাপ ভাহা আনিদ্মে পরিণত হইতে 

পাবে।” ৬ রামেন্দহন্দর 



চরম শৈত্য ও উষ্ণতার পরম শুন্য 
শ্ীত্রজেজ্জনাথ চক্রবর্তী 

এইট অভিজ্ঞ] সকলেরই আচে যে, 

তাপ গ্রযোগে পদাথেব উষ্ণত। বাড়ে ও তাপের 

এপসারণ ব| শৈত্য প্রম্থোগে উষ্ণতার হাস হয় 
জল গরম করিলে তাহার উষ্ণতা বাডিতে ক 

পা 

0 ঘন ১০০ সেন্টিগ্রেডে আসে তখন জলের ফটন 
গর হর। আশার“ তাপ প্রয়োগে সমস্থ জ্ল 

ফুটিয়া বান্পে পরিণত হয় ৪ পরে বাশ্পের 
উষ্তত1 ১০৭ এ নাস উঠ্লে। অপর দিকে, জুল 

শীতল করিতে থাকিলে উভার উষ্তঞতা « সিডি 

নামে। তখনই জল বরফে পরিণত হইতে থাকে। 

এই বক আবছ শীতল কৰিলে উহাপ উষ্ণতা 

শূন্যের নিয়ে নেগেটিভ আঁকে নামিতে থাকে। 
তাপের এই গুণ গড পদাথেন ভিন খবস্থাতেই 

কোন “কান পদাগ সাবারণ উন্ণতাষ 

ধাম, প্রতি 

(দেখা হায়। 

কঠিন বেদনা শোহ।, সোন। 

পাড় । তাপ দিলে হালা গলে 2 পল আবশ্থ। 

হনে গপিকতর তাপে গাসীয় অবস্থায় নী ইয়। 

গাবাপ কঠিন নাভুটিকে আরছ শীতল কৰিলে 
উষ্ভাথ অবস্থ। পরিবর্তন হণ ন| বদে,। তবে 

উষ্ণতা কমিতে কমিছে। শা ভপকের নীচে 
চলিয়া আলে । 

এখন প্রশ্ন এই যে উষ্ণতার নেগেটভ দিকে 

কতদূর যা€যা চলে? শেতা প্রয়োগে বা ভাপ 

শীতলতার শেধ 

হইতে 

অপসারণের, ফলে পদাথটি কি 

সীায় পৌছাইবে না? এ অবস্থায় উহ 
গার তাপ অপসারণ করা চলিবে না। পদার্থের এই 
চরম শৈত্যের ম্ববূপ কি? উষ্ণতার এই পরম শন 
অবস্থার লক্ষণই বা! কি ? 

এই প্রশ্নের উত্ত স্তর বিগত শতাব্দীর বিজ্ঞান 

প্রদান করিয়াছে । শূন্য সেটিগ্রেড ছিগ্রি নিম্ন 

নেগেটিভ আশ্ক আছে) 

নান উষ্ণতার পবম শূন্য (4১0501066 210 ০1 

দিকে এক 

0০110021270010 0) 1 উহ্হাগ অবস্থান -২৭৩০ 

সেন্টিগরেডে। এখানে উপস্থিত হইলে কোন 

পদার্থ হইতেই আর তাপ অপসারণ কর! ধায় ন|; 

অর্থাং কোন পদার9৫থকেই ইভ অপেক্ষা শীতল কব 

মাঘ ন।। 

এই “তথা সম্যক বুঝিতে গেলে পদার্ধমাত্রেরই 

উষ্ণতার কারণ সন্ধে বিজ্ঞানের অন্ডিমত বিবেচনা 

কর। প্রযোজন। জ় পদার্থের অভ্যন্থরস্থ অণু- 

সমুভ সতত স্ঞ্চরণশীল | স্থির ইহার। কখনই 

নহে । পদার্থের অবস্থাজয়ে আণবিক চাঞ্চলোর 

বাস-বৃদ্ধি হথ মাত্র; ইহার বিবৃতি কখন 9 ঘটে না। 

এই চাঞ্চল্য কঠিন অবস্থায় স্বল্প) তরলাবস্থায় 
ইহা বপ্দিত হয় এবং গ্যাসীয় অবস্থায় ইহা 

সবাপেক্ষা অধিক । কোন পাজে আবদ্ধ গ্াস্রে 

অণুসকল নানাদিকে প্রধাবিত বাবন- 

বেগে গতি প্রচণ্ড । সাধারণ উষ্ণতা বাধুু 

আণুর গতিবেগ সেকেছে প্রা ফুট । 

শনবরত চলার ফলে অণুগুলি পরম্পরের গায়ে 

কিবা! আধারের গায়ে গ্রচত হয়| প্রহৃত হত্যার 

পরই আবার অভিযান চলে নব নব দিকে, নবতণ 

গতিবেগে । তবে মকণ অনুর গতিবেগ সমান 

নহে । এই গতিবেছগের এক উচ্চতম 5 এক 

নিম্ততম সীম। আছে । হিসাবের সুবিধার জগ্ঠ 

এক গড় গতিবেগ ধরা হয়। প্রত্যেক অগুর 

সেই গড গতিবেগ ধরিলে কোন পদার্থের 

উঞ্ণত। উহার আথুসকলের গতিবেগের হিসাবে 

যায়। আবার অগুর গতিবেগ প্রকাশ কর! 

গাপের উষ্ণতায় নিয়ন্ত্রিত । উদ্ণতা বুদ্ধির সঙ্গে 

হয়! এ 

২ জী ৬ ৩০ ৩ 
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সঙ্গে অণুর গহিবেগ বি হয়। আবান শীতল 

বৃদ্ধির আণবিক গতি মু হইতে মুদৃত 

হইতে থাকে | কোন প্রক্রিয়ার এই আণবিক 

গতি স্তন্ধ হইলেই পদার্থের যে উষ্ণতা প্রাপ্তি 
ঘটিবে তাহাই পরম শৃন্া অবস্থা । 

র্ 

সঙ্গে 

এই অবস্থার ধারণা হওয়ামারই বিজ্ঞানীর 

সকল প্রচেষ্টা উ্তার সান্নিদালাভে ব্যাপৃত হইল । 

তাহাতেই আরম হয শীতলতা সম্পাদনের 

সর্বপ্রকার সাধনা । ইহারই ফলে এখন আনেক 

দেশেই শৈত্য উৎপাদনের জুন্য গবেষণাগার 

স্থাপিত হইয়াছে । কি প্রকারে পরম শূন্যে 

উপনীত হওয়া যায় € উহার সন্নিকটে পদাথের 

কি অবস্থা ঘটে, তাহার সগন্ধেই নান। পরীক্ষা 
এ সকপ গবেষণাগারে সাপিত কিন 

এই সাধনার পথে এক বিরাট বাধা বর্তমান । 

এই বাধার স্বরূপ একটি উপমাব সাভাদো সহভ- 

হইতে | 

বোধ্য হইবে । আমি বেল এক নদীর তীরে 

পৌছাইবার জ্ন্া সেইদিকে মগ্রসর হউতেছি | 

তবে যে রাজ্যে শাষার এই কল্পনার নদীটি € 

আমি রহিয়াছি, সেই রাজ্যের এক উদ্ভট নিয়ম 

আছে। সেই নিয়মীনসারে আমি নদীতীরের 

যতই সমীপবত্তী হই, আমীর গতিবেগ ততই 

হাপ পাইতে থাকে? আজাব সেই হ্রাসের হিলাব 

এইরূপ যে, ন্দীতীর প্রাপ্তির লঙ্গে সেই আমার 

গতিবেগ লোপ পাইবে । সুতরা" দূর হইতে 

যে নদীতীর সহজগম্য মনে হইয়াছিল, অগ্রসর 

হইতে হইতে তাহা অনধিগম্য মনে হইবে। 

উষ্ণতার পরম শৃন্ে পৌচ্ছাইতে বিজ্ঞানীও সেই 
অবস্থায় পড়িয়াছেন। বর্তমান সময়ে নান 

প্রচেষ্টার ফলে পরম শূন্য হইতে ১/১০০* ভিগ্রির 
ব্যবধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। 

কিন্তু এই ব্যবধান যতই হ্বাস করার উদ্যোগ 
হইতেছে, দূরতিক্রমা বাধা বিপত্তিতে উদ্যমের 
গতিবেগ ততই মন্দীভত হইতেছে । পথের 

যেট্রকু বাকি আছে তাঙ্ার ৯/১০০০ অম্শ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখা 

তাহার 

দূরে অবস্থান কালে 

অতিক্রম করা চপিত। এই হিসাবে এই 

গ্রচেষ্টার বসান কবে ঘটিবে তাহা অঙ্গমান করা 

সম্ভব নয়। 

এই শৈত্যা্গলন্ধানের কাজ কি ভাবে চলিয়াছে 

তাহার আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

আমাদের আবহাওয়।র সাধারণ উষ্ণতার বহু পদার্থ 

গ্যাসীয় অবস্থায় বিদ্যমান দেখ। যায়। যে বায়ু 

আমাদের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তাহ। 
এই জাতীয় । অক্সিছেন ও হাইড্রোজেন নামক 

যে দুইটি গ্যাসের রাসায়নিক সংশ্লেষণে জল উৎপন্ন 

হয়, তাহারা আবহাওয়ার সাধারণ অবস্থায় ও 

উষ্ণতার, গ্যাপীর | বে উষ্ণতাঞ্চ এই সকল গ্যাস 

তর্লাবস্থা হইতে গ্যাসে পরিণত হয়, তাহা শুন্টাংকের 

(বরফের উষ্ণতা) অনেক নিম্কে। যে প্রকার শেত্যে 

ইহারা তরল বা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা ধারণ! 
করা দুঃসাধ্য । এই জন্যই উষ্ণতার পরম শৃন্যের 
সন্ধান করিতে করিতে নানা প্রকীর গ্যাস তরলিত 

ও কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । এ কার্ষে গ]াস 

৪ তরলের ধর্ম স্গন্ধে কতকগুণি পরীক্ষিত সত্যের 

উপর নিষর করা হইয়| থাকে এবং তদনুযাঁয়ী শেত্য- 

উৎ্পাদনক্ষম যন্বাদিও নিমিত হইয়াছে। 
১। প্রভূত চাপে আবদ্ধ কোন গ্যাসকে এক 

স“কীণ ছিদ্রপথে অকনম্মাৎথ নির্গত হইতে দিলে 

বহির্গত গ্যাসের উষ্ণতা পূর্বাপেক্ষা হাস পায়। 

এই গ্যাসীয্স ধর্মে কোন কোন গ্যাসকে তরল ও 

নখন কখন কঠিন করাও সম্ভব হ্ইয়াছে। এই 
প্রক্রিয়ার শৈত্য উত্পাদনের নাম 'জুল-টমসন 

কুলিং | 

২। চাপে আবদ্ধ গ্যাসের চাপ হ্রাম করিলে 

উহার আয়তন বরধিত হয়। এই অবস্থায় এ গ্যাস 

দ্বাবা কোন নলেন্ন ভিতরে পিষ্টন ঠেলিয়া বাহক 

ক্রিয়া সাধন করা যায়। এই কার্ধসাধনে 

প্রয়োজনীয় শক্তি, গ্যাস নিজ দেহের তাপশক্তি 

অভিক্রম করিতে যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন 

সাহায্যে পরম শূন্ত হইতে 
২০/৩” 
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হইতে প্রদান করিয়। দেহের উষ্ণতা হারাইবে। এ 

ভাবেও শৈত্য উৎপাদন সম্ভব । 

৩। যে উষ্ণতায় তরল পদার্থ ফুটিয়। থাকে 

তাহাও নিয়ন্ত্রিত হয় উহার উপর প্রযুক্ত চাপে। 

সমুদ্রতীরে জল ১০০০ সেন্টীগ্রেডে ফুটিলেও পাহাড়ের 

উপর কিংব! উচ্চ ভূমিতে আর৪ অল্পতর উষ্ণতায় 
জল ফুটিয়! থাকে । কারণ, নিম্রভূমিতে জলের উপর 
প্রদত্ত বাযুমগুলের চাপ, উচ্চ ভূমিতে উক্ত প্রকার 

চীপ অপেক্ষা অধিকতব্ । স্থৃতর।ং কোন তর্ল পদার্থ 

আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া বাঁত-পাম্পের সাহায্যে বাষু 

নিষ্কাশন দ্বারা অভ্ন্তরের বাঘুব চাপ কমাইয়া 
উহাকে ঘে কোন উষ্ণতায় ফুটান সম্ভবপর | যদি 

এ চাপ এরূপ হয় যে, তরল যে উষ্ণতায় রহিয়াছে 

তাহা ন্ফুটনাংকের সন্নিকটে, তাহ! হইলে চাপত্থাস 

হেতু দ্রুত বাম্পীভবন চলিবে ও সেইজন্য প্রয্নোজনীয় 

তাপ তরলের অংশবিশেষ প্রদান করিয়া নিজ 

উষ্ণতার হাস ঘটাইবে। ক্রমে শৈত্যের সংক্রমণে 
সমস্ত তরল হিমাংকে পৌছিবে এবং উহা! কঠিনে 
পরিণত হইবে। 

উপরে বণিত প্রক্রিয়ায় বহু গ্যাস শীতল হইতে 

হইতে তরল ও কঠিন অবস্থায় পর্ণিত হইয়াছে। 

তরল কিংব। কঠিন বাযু বঙমান সময়ে নানা 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। 

তর্ল বায়ুর সহায়তায় হাইড়ৌজেন গ্যাস তরলিত 

হইয়াছে ও তরল হাইড্রোজেন সহায়ে হিলিয়াম 

গ্যাপকেও তরল করা সম্ভব হইয়াছে । এই 

শেষোক্ত তরলের উষ্ণত। পরম শূন্যের প্রায় ৫৭ 
উপরে । তরল হিলিয়াম চাপহ্াসে ক্ফুটনোন্মুখ 

হইলে পরম শূন্যের *-৮* ডিগ্রি সন্নিকটে চলিয়! 
যায় । এই অবস্থায়ও হিলিয়াম তরলই থাকে । 

১৯২১ খুঃঅনে ক্যামারলিং ওন্স ০৮০ 

উষ্ণতার ঘবর্ল হিলিয়াম প্রাপ্ত হন। উনবিংশ 

শতাব্দীতে পদার্থের ধর্ম সন্ঘদ্ধে আহত নান। 

তথ্যের ব্যবহার হইতে শৈত্য-উতৎ্পাদন প্রক্রিয়া 

এইখানেই শেষ হয়। কিন্ধ সেইজন্য বিজ্ঞানী 
২ 

চঞ়্ন শৈত্য ও উষ্ণতার পরম শুন্য ৩০১ 

নিশ্চেষ্ট হন নাই । তাহার সাধনা হইল উষ্ণতার 
পরম শৃন্যে পৌছান। তাহার ফলেই বর্তমান 
শতাব্দীতে নানা অভিনব প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে-_ 
যাহাদের সহায়ত। বিজ্ঞানীকে পরম শৃন্ের আরও 
সন্নিকটে নিয়াছে। 

মনে করা যাক, একখণ্ড ক্ষটিক, তরল হিলি- 

যামে অবস্থিত আছে। অত্যধিক শৈত্য প্রভাঁবে 

এ ক্ষটিকের আণবিক চাঞ্চল্য অতিশয় হাস 

পাইবে। অনুগুলি প্রায় স্তব্ধ হইয়া আসিবে । 
এখন যদি কোন কৌশলে উষ্ণতা বর্ধিত না 

করিয়। আণবিক গতিশীলতা বর্ধিত করা যায় 

তবে তাহাতে প্রয়োহনীয় শক্তি তরল হিলিয়ামকে 

দিতে হইবে। স্থৃতরাঁৎ তাপশক্তি ব্যয়িত হওয়ায় 

হিলিয়ামের উষ্ণত| হ্রাম পাইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা 
বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে । সৈন্তাবামে সৈম্তগণ 

স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং স্ব স্ব কার্ষে রত 

হয়। যুদ্ধের সময়ে যে একত! দেখা যাঁয় তাহ 

তখন থাঁকে না। কিন্তু অকম্মাৎ সৈন্াধ্যক্ষের 

আদেশে তাহারা যখন সারিবদ্ধ হইয়। দাঁড়ায় তখন 

পূর্বের বিশৃঙ্খল| অপনীত হইয়া তাহার স্থানে 
পরিপূর্ণ শৃঙ্খল! দেখা দেয়। এই অবস্থায় তাহাদের 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর থাকে না। তাহারা 

যেন প্রাণহীন স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান হয়। কিন্ত 

পুনরায় বিরামের আদেশ পাওয়ামাত্রই সৈন্তগণ 
অবাধ স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে 

পারে। 

এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া পদার্থের আর এক 

ধর্মের আলোচনা করিতেছি । চৌগ্বক ধর্মপ্রবণ 

পদার্থরাজির মধ্যে এক শ্রেণীর নাম প্যারাম্যাগ- 

নেটিক। আমাদের পরিচিত লৌহ স্বভাবতঃ 
ফেরোম্যাগনেটিক হইলেও সাতিশয় উত্তাপ যোগে 

প্যারাম্যাগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে। তবে প্র্যাটি- 
নাম, আ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু স্বভাবতঃই 

এই ধর্মাত্রান্ত! ইহাদের অধুগুলি এক একটি 

ক্ষ ক্ষুদ্র চুষ্বক। ইহারা উষ্ণতা ধর্মে নানা দিকে 
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অতি বিশৃক্খলীয় অবস্থিত থাকে বলিয়াই স্থূল 
পদার্টিতে চুম্বক পর্ম লোহার ম্যায় সহজে পবিশ্ফ্ুট 
হয় না। কিন্তু এই সকল ধাতুর একখগু প্রবল 
চৌদ্বক ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করিলে আণবিক চুম্বক- 

গুলি এক বিশিষ্ট শৃঙ্খলায় সঙ্ডিত হয়। চৌম্বক 

ক্ষেত্র যত শক্তিশালী হইবে শৃঙ্খলবন্ধনও তত স্থাদুট 

হইবে । '্রবলের অন্গলরণ ভীবধর্ম, জড়- ধর্ম 9 বটে | 

এই অবস্থায় ন্েত্রটি অপশ্ত হইলে সঙ্গে স্ঙ্গেই 

আণবিক শ্রঙ্থল। অপনীত হর এব প্রাতোক অণুর 
ব্বাদীনতাও বপিত হয । বিজ্ঞানের ভাষায়-_অণু 

গুলির কর্মকুণল তার সানঘিক নুদ্ধি হয় । 

শৈতা উৎপাদনের নবতম প্রক্ির। এখন 

বোধগম্য হইবে । একখও্ড পারাম্যগিনোটিক পদাখ 

তরল হিলিম়ামে নিমজ্জিত রাখিরা তাহার উপর 

চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগ এ হঠাৎ অপসারণে আণবিক 
বিশৃঙ্খল, কাধক্ষমতা ও শক্তি বধিত হইবে। 
এই শক্তির যোগান দিবে তরল হিলিয়াম 

নিজ তাপের ব্যয়ে। স্থতরাৎ এই প্রক্রিয়ায় 

উষ্ণতা হ্রাসে উৎপন্ন কঠিন হিলিয়ামের উষ্ণতা! পরম 
শূলেব আরও সন্নিকটে আসিবে । 

ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বধ, ৪র্থ সংখ্যা 

পরম শুন্যের সন্গিকটে পদার্থের গুণ ধর্মে 

আকম্মিক পরিব্তন দেখা যায়। কোন ধাতব 

তারে তড়িৎ প্রবাহ সধ্শলিত করিলে উহার উষ্ণতা 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ এ তার তড়িৎ প্রবাহে 

বাধা প্রদান করে। এই বাপার পরিমাণ ধাতু 
ভেদে ভিন্ন। যাহা হউক, কোন তারের আংটিতে 

ব্যাটারী সহযোগে তডিৎ প্রবাহ উৎপন্ন করিয়। 

ব্যাটারী বন্ধ করিয়। দিলেই প্রবাহও তৎক্ষণাৎ 

বন্ধ ইয়া বায়। তাহার কারণ, এ বাধা, 

তজ্জনিত তাপজনন 5 তড়িৎ শক্তির অপচয়ে 
তাঁপ শক্তির উতপাদন। কিন্থ কোন সীসার 

তারের আন্টি তরল হিলিয়ামে নিমজ্জিত রাঁখিয়! 

ও তাহাতে তডিৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া 

অকম্মাৎ ব্যাটারী বন্ধ করির়। দিলে আংটিতে 

সীপার ন্যায় 

আর4 অনেক ধাতুর এই গুণ দেখা যায়। দারুণ 

প্রবাত অনেকক্ষণ চলিতে থাকে । 

শৈত্যে ইহাদের ভড়িৎ প্রবাহে বাধাদান এক্তি 

অন্থহিত হয়। কি প্রকারে ধাতব পদার্থের এই 

গুণ পরিবর্তন ঘটে তাহা এক সমস্যা । 

“কুটতাকিক বলিবেন--প্ররৃতির অথগুনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার 

খুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্ত্রগ্রহণ হয়, ছুই আর তিনে পাচ হয়। কিন্ত 
এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর 

দেন--তোমার সংশয় যথার্থ । কিন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত এই স্ুবন এবং 

তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মাহুষের দৃষ্টি। যখন অন্য তুবনে যাইব বা অন্থপ্রকার 
দেখিব তখন অন্ত বিজ্ঞান রচনা! করিব । বিজ্ঞানী যে স্থত্র প্রণয়ন করেন তাহ। কখনও 

কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহ৷ প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।” 
--রাজিশেখর 



গুড় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়ত। 
প্রীমাণিকলাল বটব্যাল 

কোন বন্তর বাহারূপ দেখিগ্। তাহার সঠিক মূল্য 
নিরূপণের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে অত্যন্ত 

ক্রটিবহুল ভয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি 

পরিচিত ও ততোধিক অবহেলিত একটি উপাদান, 

গুড়ের আলোচনা হইতে তাহ স্প্ই প্রমাণিত 

হইবে । অতীতের সহিত বর্তমানের একটি তুলনা- 

মূলক আলে।চনা করিলে দেখা যাইবে যে, পাঁদ1 চিনির 
আবিভাবে গুড়ের ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ পাইতে 

বসিয়াছে। আমাদের আধুনিক সাধার্ণ দৃষ্টি এমনই 

একস্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, আমর 
তথাকথিত চিনিভোজীর দল, গুড় ব্যবহারকারীদের 

একটু কপার চক্ষেই দেখিয়! থাকি । লুচির টেবিলে 
শুভ্র চিনির পরিবতে অপেক্ষাকৃত বর্ঁ-মলিন গুড়ের 

স্থান হওয়! কেবল অবাঞ্চিতই নহে, অনেকের মতে 

তাহা একেবারেই সভারুচিব পরিপন্থী । অনেকে 

এমনও বলেন ফে, চিনির পিছনে বর্তমান যান্থিক শিল্প 

থাকায় গ্রাচীনপন্থী গুড়ের পক্ষে অর্থনৈতিক চাঁপ 

সহাকরা সহজ নয় বলিয়াই তাহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায় । 

এই যুক্তির মধ্যে কিছুট! সতা থাকিলেও আসল 

কথাটি কিন্তু ঠিক তা নয়-ইহার প্রধান কারণ 
বর্ণ-বৈষম্য । ছুর্তাগোর বিষয় আজ আমরা এমনি 

একন্তরে আসিয়া পৌছিয়াছি যে, খাছ্যের ব্যাপাবেও 
আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারে ব1 অজ্ঞাতসারে এই 

বর্ণ-রুচির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। তাই সাদা 

ধবধবে চিনির পাশে গুড় থাকিলে মনট! শ্বতঃই 

চিনির উপরে লোলুপ হইয়া উঠে। আমাদের 
দেশের প্রাচীন ইতিহাসে কিন্তু এই উতকট চিনি- 

প্রীতির বিন্দুমান্্রও স্থান ছিল না; বরং চিনি 

প্রচলনের প্রারস্তিক যুগে দেশীয় প্রাচীনেরা ইহার 

ব্যবহারে ঘোরতর প্রতিকূলতাই করিয়াছিলেন । 

অবশ্ঠ তাহাদের এই আচরণের মধ্যে সংস্কার ও 
বৈজ্ঞানিক দুষ্টির অশ্নপাত কিরূপ ছিল সে বিষয়ে 

মৃতভেদের যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্বেও, গড 

প্রচলনের পরিবতে চিনির প্রচলনের ফল মে 

মারাত্বক ৪ স্বাস্থোর প্রতিকল তাহা আজ 
অনস্বীকাৰ। চিনির সবটাই কাবোহাইড়েট_ 

ইহাকে একটি “কন্সেন্ট্রেটেড ফুয়েল" ব্লা যাইতে 

পারে। কাজেই চিনি খাগ্চ হিলাবে একমাত্র 

ক্যালরি" ছাড়া আর বিশেষ কিছু আমাদিগকে 

দেয় না। পুষ্টিববিজ্ঞান অগ্তসারে নৃানাধিক এক 
সের পরিমাণ জলের তাপ এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 

চড়াতে হলে যতটুকু উত্তাপ দরকার একটি ক্যালরি 

ঠিক তার সমান। মাত্র কয়েক বংসর পূর্বে ডাঃ 

এয়াইন্ডার প্রচার করিয়াছেন যে, অনুমোদিত খাগ্য 

তালিকায় চিনির স্থান মোটেই হইতে পারে না। 
ইহার প্রথম কাঁরণ-চিনি আমাদিগকে একমাত্র 

ক্যালরি ছাড়া আর কিছু প্রদান করে না। দ্বিতীয় 
কারণ, সেই ক্যালরি প্রদানকালে দেহস্থ অন্যান্য খাছ্ি- 

বস্তজাত খাচ্য-প্রাণের বিনাশ সাধন করে । 

গুড়ের ক্রিয়। কিন্ত সম্পূর্ণ ডিন্নপ্ররূতির । আখের 

রন হইতে আবশ্তকমত জলীয় অংশের কিছুটা 

অপসারণের পর সাধারণতঃ যাহা থাকে তাহাকেই 

মোটামুটি গুড় বল! হয়। প্রধান কথা এই যে, 

উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহার খান্ঘমূল্যের কোন ব্বাস 

হয় না; বরং ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকারের 

টৈহিক উপাদান--ধাতব লবণ ও অন্যান্য পুরিকর 

উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিচ্যমান থাকে | নিম" 

লিখিত তালিকাটি হইতে ইহার কিছু আভাস 

পাওয়! যাইবে £-- 



২5৪৯ 

চিন গুড় 

স্থুক্রোছ'"' ৯৯৭ ৫৯৭১ 

মুকোছ। ** ১৫ ২১২৮ 

ধাতব পদার্থ". ০০২ ১ 

জলীয় পদার্থ". ০5৪ ৮৮৬ 
ডাঃ কালিদাস মিত্র বলেন মে, এই খনিজ 

উপাদানের অবস্থিতির জন্যই খাগ্য হিসাবে গুড, 

চিনি অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর ও মুল্যবান । 

বর্তমানে পুষ্টিগব্ষণার ছান্রগণ খাগ্যের মধ্যে 'ট্রেস 

এলিমেণ্টস্-এর প্রতি বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। 

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের কুন্তরে পুষ্টিগবেষণার ডিবেক্টুর 

গুড় বিশ্লেষণ করিয়া নিয্োক্ত উপাদানগুলির অবস্থিতি 

ও পরিমাণ জনিতে পারিয়াছেন £-- 

খনিজ উপাদান প্রতি ১০০ গ্রাঃ গুডে 

মি. গ্রযাঃ হিসাবে 

ক্যালসিয়াম". ৭৫ মি. গ্রযাঃ 
ফনফরাস-.. ৩৮, 
লৌহ." ১ 

তান... ৫৬ ১ 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে বর্ণ-মলিনতার জন্য 

গুড়ের এত অনাঁদর তাহাই গুড়ের উচ্চ খাছ্যমূল্য- 
দানের প্রধানতম কারণ । আশরা সাধারণতঃ মনে 

করি ষে, দুষিত পদার্থের আধিক্যবশতঃই গুড়ের রং 

মূলিন হয়) কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণের 
ফলে আমাদের ধারণার অসত্যতা প্রমাণিত 

হইয়াছে । শরীর গঠনের সহায়ক অতীব প্রয়োজনীয় 

কতকগুলি ধাতব লবণের অবস্থিতিই গুড়ের বর্ণ- 

মলিনতার প্রধান কারণ। তবে বর্তমানে প্রচলিত 

পদ্ধতি অঙ্কুসারে নিরক্ষর, স্বাস্থাবিজ্ঞান জ্ঞানশৃন্ট 
কৃষকদের হাঁতে গুড় প্রস্তত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে 
ছাড়িয়া দেওয়ায় খা্ভ ছুষিত ইয় কি নাঁ_সে সম্বন্ধে 

বিজ্ঞানীরা অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু সেঙ্গন্য 

গুড়কে দায়ী কর! যাঁয় না। 

জন ও বিজ্ঞান | ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 

বর্তমানে বহুমুত্র প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ভীব 
অত্যন্ত ভরাবই। দেখা গিয়াছে যে, ইহার কতক- 

গুলি কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হইতেছে, 

গুড়ের পরিবতে সাদা চিনির ক্রমাগত ব্যবহার | 

লক্ষ্য কর। গিয়াছে যে, সাদা চিনি দন্তক্ষর বৌগেরও 

একটি প্রধান কারণ । 

ইহ| ব্যতীত ১৯৩৩ সালে হাওয়াই 

যে সংবাদ পায়! গিয়াছিল তাহাতে দেখ! যায় 

যে, ভিটামিন বি১ এবং বিং-এর একটি প্রধান 

উতৎ্দ গুড়। চটেকোগ্নোভাকিয়া ও জাপানের 

অভিজ্ঞতাও উক্ত মতের পরিপোঁধক বলিয়৷ জান 

গিয়াছে । 

উপসংহারে ইহা নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে 
যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালন্ধ জ্ঞান ও গ্রাম্য অধিবাসী- 

দের অভিজ্ঞত1 হইতে যাহা জানা যাঁয় তাহাতে 

সাদা চিনি অপেক্ষা মলিন গুড়ের স্থান খান্ধ 

হিপাবে অনেক উচ্চে। বহুমুত্র, দন্তক্ষয়, রক্তান্নতা 

প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষয়ের মুলীভূত কারণ 
চিনির সামগ্রস্তহীন ব্যবহার । ঠিক একই সময়ে 

গুড়কে পাশপাশি তুলন। করিলে দেখা যাইবে ষে, 
ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান-_ 

ভিটামিন এ, বি১, বি২, ধাতব উপাান-__ক্যাঁল- 

সিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, ( গন্ধক ) এবং পুষ্টিকর 

উপাদান_ ক্যারোটিন, প্কোজ, প্রোটিন, ফ্যাট বা 

চবি জাতীয় পদার্থ অল্লাপিক মাত্রায় সরবরাহ 

করে। আমাদের চিনিগ্রীতি কতটা যুক্তিযুক্ত ও 

বিজ্ঞানসম্মত তাহা যি একবার ভাবিয়! দেখি 

এবং লুচির টেবিলে চিনির পরিব্তে গুড়ের একটু 
স্বান করিয়া দেই তবে সভ্যতাভিমানী সমাজ 

যাহাই বলুন, আমাদের জীবনীশক্তির ভয়াবই 
অপচয় যে বহুল!ংশে নিবারিত হইবে এবং জীবন- 

যান্জার প্রণালীও যে অনেকাংশে সহজ ও সরল 

হইবে তাহাতে বিন্বুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই । 

হইতে 



ভারতবর্ষ ও রাশিয়ায় শিপ্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের 
বক্রমোন্নতির কথ। 

শ্ীপুর্ণেন্দুকুমার বন্থু 

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগ ভারতব্ষ স্বাধীনত। 

লাভ করিয়াছে। প্রায় দুইশত বংসর বৃটিশ 

সরকার এ দেশ শাসন করিয়াছিল। এ সময়ে 

আমাদের দেশে শিক্ষা, ব্যবসায় বাণিজ্য, বড় কল 

কারখানা তেমন কিছু গড়ির1 উঠিতে পাবে নাই। 

কারণ বুটিশ সরকারের বরাবর ইচ্ছা ছিল, এই 

দেশের অধিবাসীদের কবিজীবী করিয়া রাখা । 

অতএব ১৯৪৭ সালে যখন জাতীয় সরকার 

প্রতিষ্ঠিত হইল তখন আমাদের দেশের অবস্থ। 

প্রায় ১৯১৩ সালের সোঁভিয়েট রাশিয়ার অন্তরূপ | 

নিছক রাশি-তথখোর সাহাযো ধাশিয়ায় শিল্পের 

অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারা াকরপ উন্নতি 

হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে বর্তমানে উহা কি অবস্থায় 

রহিয়াছে-_তাহাই আলোচনা কনিবাব চেষ্টা 

করিব। দুইটি দেশের আয়তন, লোক সংখ্যা 

ইত্যাদি নিষ্নলিখিতি তালিকাঁতে দেওয়! হইল । 

১নং তালিকা 

ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার আয়তন ও লোক সংখ্যা 

আয়তন আদমস্থমীবীর লোক প্রতি 

বর্গমাইল সন সংখ্যা বর্গমাইলে 

হিসাবে অপধিবাসীর 
সংখ্য। 

ভারতবর্ষ ১২২৭০০০ ১৯৪১ ৩১৯১২৪০০০ ২৬০'২ 

সোভিয়েট 

রাশিয়! ৮১৭৬০০০১৯৩৯ ১৭০৪৬৭০০০ ১০৮ 

১নং তালিকাতে দেখা যায়, রাশিয়ার আয়তন 

আমাদের ৬ গুণের বেশী; আর লোক সংখ্যা 
৪ 

আমাদের অর্ধেকের কিছু বেশী। অতএব রাশিয়াতে 

শিল্পোন্তির প্রসার যেরূপ দ্রত সম্ভব হইয়াছে 

আমাদের সেরূপ সম্ভব নহে। 

রাশিয়ায় শিল্পের অবস্থা 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূবে রাশিয়া কৃমিপ্রধান 

দেশ ছিল। শতকর! ১৭৭ জন অধিবাসী সহবে 

বাপ করিত। বিদেশে রপ্তানী সামগ্রীর মধ্যে 

শৃতকর| ৭০৬ ভাগ কৃষিজাত দ্রব্য এবং ২৯*৪ 

ভাগ শিল্পজাত ত্রব্য ছিল। বিদেশ হইতে 

আমদানী হইত শতকরা ৮১৪ ভাগ শিল্পজাত 

দ্রব্য। উপরের মন্তব্য হইতে বোঝা যায় যে, 

১৯১৩ সাল পযন্ত বাশিয়াতে শিল্পের প্রসার 

তেমন ছিল নাঁ। এই ব্যাপারটি এইভাবে 

দেখিলে আর একটু পরিষার হইবে। ১৯১৩ 

সালে বাশিয়াতে বড় বড় কারখান| হইতে যে 
সমস্ত মাল প্রস্তুত হইয়াছে তাহার পরিমাণ যদি 

১০০ ধরা হয় তাহা হইলে এ সালে ফ্রান্সে 

হইয়াছিল ২৫০) বৃটেনে ৪৬০ জার্মেণীতে ৬০০ 

এবং আমেরিকাতে ১৪৩০ । বৃটেন, জার্মেণী ব1 

ফ্রান্স, রাশিয়ার তুলনায় অনেক ছোট দেশ হইলেও 

তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ রাশিয়। 

অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এই অবস্থার 

পরিবতন স্থরু হয়। কারণ দেশে শাসনের ধারা 

বদল হইয়া যায়। নৃতন ধারার ভিত্তি এইবূপ 

ছিল- “9০0০1811570 081) 1506 06 00110 »107000 

৪ 1151)15 06559101790 1110050৮001 10 15 

1010 0096 01015 0. 000 102515 01 & 

৪2295 £:০/62 0: 11101500191] 19:09010060101) 



২৩৬ 

1101920% 210017508 002 

509180910 7০ 9013105০0.+ ১৯২৮ সাল 

হইতে কাছের ব্যাপক সুচনা হয়। পর পর 

তিনটি পঞ্চ বাধিকী কার্ষপন্থা ঠিক করা হয়] 

প্রত্যেকটির উদ্দেশ্-_দেশে শিল্পের বহুল প্রসার । 

প্রথমটি হয় ১৯২৮--১৯৩২, দ্বিতীয়টি ১৯৩৩---১৯৩৭ 

এবং তৃতীয়টি ১৯৩৮--১৯৪২ সালে। নিম্নলিখিত 

উক্তি হইতে উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হইবে । 

[0০5০1011070] 06 056 [00996 10061) 

071) 0015017 

8170 0010116101)5156. 612811)60101776 17005 

00163 83 006 10121079050 2120 06 81] 00166 

55221 11805, ৮10112 06 09510 0£ 0০৮10+ 

12116 50905010091 £90905 1100150165 79 

91190701190 00 6০ 06৮91017701 0£ 

০ 02016910905 11900500165. 

১৯৩৮ --১৯৪২ সাল পযস্ত যে কাজ হইবার 

কথা ছিল তাহা শেষ হইতে পারে নাই। কারণ 
এ সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সক হইয়া যায়। 

শান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজের মাপকাঠি নিয়লিখিত 

তালিক1 হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । 

২নং ভালিক। 
শিল্পোন্নতির হিলাব 

প্রথম পধায় দ্বিতীয় পধান্ন 

১৯৩২ ১৯৩৭ 

(১৯২৮-৮১০০) (১৯৩২ »্৮ ১০০) 

মোট শিক্জজাত জব্যের 

উত্পাদন পরিমাণ ২৩৬ ২১৪ 
কয়ল! ২১২ ২৩৭ 
তেল ১৮৫ ২১৩ 

লোহ। রি? রি 
ইস্পাত ১৬২ ২৮৪ 

ইলেকটিক পাগ্য়ার ৪৩৬ ২৭৩ 

দ্বিতীয় তালিকা হইতে দেখা যায়, রাশিয়াতে 

১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩২ সালে এব, 

সাল হইতে ১৯৩৭ সালে শিল্পজাত দ্রব্যের উত্পাদন 

বাড়িয়াছে। ব্যাপারটি নিম্নলিখিত তালিক। হইতে 

আরও পরিষ্কার হইবে । 

১৯৩২ 

৩নং ভালিক। 
কয়লা এব" লোহার মাথাপিছু হিনাব 

১৯১৩ ১৯৩৭৯ 

দেশের নাম কয়ল। লোহা কয়লা লোহা 

বাশিয়া ২০৯ কিলোগ্র্যাম ৩০"৩ কিলোগ্র্যাম ৭৫৭ কিলোগ্র্যাণ ৮৬ কিলোগ্রাম 

জার্মেণী ২৮৭২ » ২৫০. ১ ৩৩১৩ » ২৩৪ » 

গ্রেট ব্রিটেন ৬৩৯৬ ২০৬ রি ৫১৬৫ ১ ১৮৩ ১ 

আমেবিকা ৫৩৫৮, ৩২৬৫ ৩৪২৪ উনি. 2 

ক রাশিয়ায় ১৯৩৭, অন্যান্য দেশের সবশেষ অন্ক এব ১৯৪৫ সাল পবস্ত বাশিয়াতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 

দুইটি শিল্পজাত দ্রব্যের সাহায্যে দেখান হইয়াছে 

যে, যদিও ১৯১৩ সাল হইতে ১৯৩৭ সালে রাশিয়। 

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে তথাপি ইউরোপের 

অগ্রসর দেশসমৃহ এবং আমেরিকা হইতে অনেক 
পিছনে রহিয়াছে । 

১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত যে কাজ হইবার 

কথা ছিল তাহা ১৯৪০-এর পর বন্ধ হইয়1 যাঁ় 

তাগবলীল। চলিতে থাকে ; কাজেই শিল্পপ্রমারের 

ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতি হয়। পযন্ত 

চতুর্থ পঞ্চম-বাৎসরিক কাধপদ্ধতি ঠিক হয়। 
দ্বিতীয় যুদ্ধের পর শিল্পপ্রলারের কাজ বেশ ভাল 
ভাবে অগ্রসর হইতেছে । নিয়লিখিত তাঁলিক! 
হইতে রাশিয়াতে যুদ্ধোতর সময়ে বিভিন্ন শিল্প 
এবং শিল্পজাত ভ্রব্যের কি পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে 
তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । 

১৯৪৬-৫০ 



এপ্রিল, ১৯৪৫৩ ] ভারভবর্ধ ও রাশিয়ায় শিল্পজাত ড্রধ্য ২০৭ 

৪নং তালিকা 

বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্রমোনতির পরিমাণ (বাশিয়! ) 

॥ ১৯৪১৬ 

(১৯৪৫-০১০০ ) 

কয়ল। ১১০ 

ইলেক্টিক পাওয়ার ১১০ 

তেল ১৮ 

লোহ্। ১১২ 

ইম্পাত ১০৪ 

তাম। ১০৬ 
দশ] ১০৮ 

অটোমোবাইলস্ ১১৬ 

যাক ১৭২ 

সার ১৫২ 

সিমেপ্ট ১৮৫ 

তুলার সামগ্মী ১১৭ 

মাখন ১৬১ 

চিনি ১০০ 

উপরের তালিক হইতে দেখা যায় ১৯৪৬ 

১৯৪৮ সাল পবধন্ত কেমন ধাপে ধাপে 

রাশিয়াতে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে । 
১৯৪৯ সালের শেষে রাশিয়ায় শিল্পজাত ব্য 

উৎপাদনের অবস্থ। নিম্নোক্ত অন্শ হইতে পরিস্ফুট 
তইবে | 00995 17050719] ০0006 17 00৩ 

0.১ ৯,২. 11) 1949 8520 061 ০০7 20০৮০ 

1948 800 4] 001 66176 20০5০ 0০ 716 

হাতে 

০ 528. 1940. 108:05 006 2100 06 

1949 £935 17808500191 09000৮ 501083960 

006 16561 €051586560. 17. 01১6 5৮০ 5621 

[01910 1001 1949, 

0:01090 101: 2. 48 001: 02186 17301925606 

(0091 100050019] 0000 17 00০ 0.5.9.২. 

[১ 1950. €01000010 ৮7161) 006 71০-আ21 

5০৪] 1940, 

71522 5621 01012 

১৯৯৪৭ ১৯৯৪৮ 

( ১৯৪৫-০ ১০০ ) (১৯৪৫৮ ১০০ ) 

১২৩ ১৫০ 

১২৭ ১৪৫ 

১৩৩ ১৫০ 

১২৮ ১৫৬ 

১১৪ ১৫২ 

১১৫ ১৩৯ 

১২৫ ১৭০ 

৬৪ ৩৪৪ 

৩৫৭ ৭৩৩ 

১5৫ হাহ 

২৫ ৩৫৫ 

১৫৩ ১৯৩ 

১৮৪ ২৫৪ 

২১৩ ৩৫৭ 

খুব অন্ন দিন পূর্বে রাশিয়ার অবস্থা আমাদের 

অন্তরূপ ছিলঃ কিন্ত আজ তাহারা বিশ্বের 

দরবারে তাহাদের আসন দখল করিয়াছে | 

ভারতবর্ষে শিল্পের অবস্থা 

আমাদের দেশের শিল্পের অবস্থা কিরূপ 

তাহার আলোচন। করিব। ১৯০০ সালে আমাদের 

দেশের বিভিন্ন শিল্পের নমুনা কিরূপ ছিল তাহ। 

নিম্লিখিত অংশ কিছুট1 পরিক্ষার 

হইবে। 

“0106 600] 0810-90 ০8010] 06 1026- 

৬০ হইতে 
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উপরোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যায়, মাত্র ৫০ 

ব্সর পূর্বে আমাদের নিজন্ব শিল্প বলিয় প্রায় 

কিছুই ছিল না। বৃটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল, 
নিজেদের দেশের যাবতীয় শিল্পসামগ্রী আমাদের 
দেশে চালু করা । 

১৯৩৮ সালে 

“ব200109] 512110106 0010210010665" 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 

ত্ষ্টি 

কবেন। ভারতবর্ষের খ্যাতনাম। বিজ্ঞানী, শিল্পবিদ্ 

ও রাজনীতিবিদদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। 

তাহার ভারতবর্ষের বিবিধ সমতা লইয়৷ চিন্তা 

করেন এবং তাহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। 

কিন্ত কাজ তেমন অগ্রসর হয় নাই। 

ভারতবর্ষে শিল্পের কিছুটা ভ্রুত উন্নতি হয় 

শান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

গত যুদ্ধের সময় হইতে । নিম্নলিখিত অংশ হইতে 

ইহার পরিচয় পাওয়| যাইবে । 
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গত পঞ্চ বংসর বিভিন্ন শিল্পের কিছুট! 
উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্ত আমাদের দেশের 
প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তুলার ভ্রব্য 

সামগ্রী, দ্েশলাই ও চিনি বর্তমানে আমাদের 

দেশে যাহা প্রস্তুত হইতেছে তাহা আমাদের 

চাহিদা কিয়ৎ্পরিমাণে মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে । 

ইম্পাত, কাগজ ও সিমেন্টের উৎপাদন যি কিছুটা 

বাড়িয়াছে তথাপি আমাদের চাহিদার তুলনায় 

অনেক কম। 

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আমাদের বিভিন্ন 

শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের কেমন উন্নতি হইয়াছে 

তাহা বোঝা যাইবে । ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 

মাসে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাঁণকে 

যদি ১০০ ধর|। হয়, তাহাহইলে পরবর্তী 

সময়ে কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহ! জানা যাইবে। 



এপ্রিল, ১৯৫০ ] ভারতবর্ষ ও রাশিয়ায় শিল্পজাত দ্রব্য ১০৯ 

৫নং তালিক। 

বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের হিসাব ( ভাব্তবর্ধ ) 

আগষ্ট ১৯৩৯. ১০৪ 

সাল তুলাজাত দ্রব্য পাটজাত দ্রব্য ইস্পাত লোহা কাগঞ্গ দেশলাই সিমেন্ট চিনি সাধারণ 
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আ ৯৬৪ ৭৮৯ ১২৭৫ ১০০৫ ১৫০'৪ ৭৪৭ ১২৫৭ ১৪১০ ১০৫৩ 

উপরোক্ত তালিকাতে দেখ] ষাঁয় যে, যুদ্ধের সময় 

সাময়িকভবে ভারতবর্ষে শিল্পের কিছুট। উন্নতি 

হইয়াছিল--কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। আমরা 

পুনরায় ১৯৩৯ সালের কাছাকাছি যাইতেছি। 

৪নং এবং «নং তালিক1 তুলনা করিলে দেখ' 
ধাইবে, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন বাশিয়াতে আমাদের 
অপেক্ষা! কত দ্রুততর হইয়াছে । মাক্র ৩* বৎসর 

পূর্বে রাশিয়ার অবস্তা আমাদের অপেক্ষা বিশেষ 

কিছুই ভাল ছিল ন।, তাহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে 

বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে । আমাদেরও আশা 

হয়--যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তখন 

আমরাও শীপ্বইই দেশকে আরও অনেক উন্নত 

করিয়। বিশ্বের দরবারে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 

করিতে পারিব। তবুও দেশের বর্তমান অবস্থা 

দেখিমা মনে প্রশ্ন জাগে- কতদিনে 

“ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে 1৮ 

“মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষা সংকলন পণ্ড হবে। 

পরিভাষায় একমাজ উদ্দেশ্-_বিভিন্ন বিছ্যার চর্চা এবং শিক্ষ| বিস্তারের জন্য ভাষার 

প্রকাশ্রশক্তি বধন। পত্রিভাষ। যাতে অল্লায়ামে অধিগমা হয় তাও দেখতে হবে। 

এ নিমিত্ত বাশি বাশি বৈদেশিক শব্দ আক্সসা্ৎ করলেও মাতৃভাষার গৌরবহানি 

হবে না।” 

৮ 

--বাজশেখব 



পারমাণবিক তেজ ও তার ব্যবহার, 
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমসাপাত্র 

উনবি”এ শতাব্দীর শেষভ।গে বিজ্ঞানী বোর ও 

রাদারফোর্ড আবিষ্ষার করেন যে, 

অবিভ।জ্য বস্তকণ! নয় । ধন ও খণ বিছ্যুত্ক্ণার 

সমন্বয়ে পরমাণু গঠিত। প্রত্যেক পরমাণুন 

কেন্দ্রে রয়েছে এক বা একাধিক প্রোটন ব৷ 

ধন বিদচ্যুৎকণিকা আর তার চারধিকে খুনে বেছাধ 

সমসণখ্যক ইলেকট্রন ব। খণ বিছ্বাৎকণ। | ইলেক্ট্রন, 

গুলোর আবর্তন মৌরদগতের গ্রহ গুলোর 

আবর্তনের সঙ্গে তুলনা কথা যায । হাইড্রোছেন 

পরমাণুত্তে একটিমাত্র ইলেকট্রন ৭ কেন্দ্রীনে 

একটি প্রোটন বয়েছে। প্রোটনেন জন 

ইলেকট্রনের প্রায় ১৮৫০ গুণ বেশী, অর্থাত 

ইলেকট্ন প্রোটনের তুলনায় হাক্কা দে, 
ইলেকট্রনকে উপেক্ষা করে প্রোডনের  হিগনকেই 

আমর! পর্মাণুর পরবে থাকি । এবকম 

বিভিক্ষ'দখার প্রোটন 5 ইলেকট্রন শিয়ে বিচিন্ 

পরমাণু গঠিত। কেন৪ পরুমাণুর প্রোটন 

সখ্যাকে তার পরমাপু খা বলা হম তাবিপব 

কতকণ্লে! পরম।ণুর কেছ্ডে বি্ঞানীব। নিউট্রন 

নামক বিছ্ভাতনিরপেক্ষ বস্তকণার অস্তি আবিষ্ধীণ 

করেন। নিউট্রনের ৬জন প্রোটনের সমান অথচ 

বিছ্যুত্হীন। তাই কোনও পরমাণুকেন্দ্রীনে নিউট্রন 

থাকলে তার এজন বাড়ে, অথচ বিচ্যৎ পরিমাণ 

একই থাকে ; অর্থাং তার পরমাণু-সংখ্য1 বাড়ে না। 

হাইড্রোজেন পরমাথুকেন্দ্রীনে একটি নিউট্রন 
যোগ করে আমরা ভয়েটরন বা ভারী হাইড্রোজেন 

নামক মৌলিক পদার্থ পাই। একই পরমাণু 
সংখ্যার মুল পরমাণুতে নিউট্রন কমবেশী থাকার 

ফলে পরমাণুর ওজনের হ্রাস ব। বৃদ্ধি হয়। সেই 

পরমাণুগুলোকে মূল পরমাণুর সমপদ বা আইসোটোপ 

এত 

হল 

পরমাশু 
বল। হয়। ডধেটরনকে তাই ভাইডৌগেনের 

সম্পদ বল। যায়। 

মাদাম কূরী বেডিয়।ম পার তেজক্ষিরতা 

আবিক্াৰ করে বিজ্ঞান্গগতে যুগান্তর আনয়ন 

করেন। পিচব্লেগড নামক যৌগিক পদাথ থেকে 
তিনি গল্প পরিমাণ রেভিন্াম নিষ্কাশন করেন। 

পরীক্ষায় দে৭। যায় যে, রেডিয়াম থেকে স্বভাবতঃ 

তিনপ্রকার রশ্মি শির্ত হর।। এই রশ্মি তিনটির 

নাম দেএয়। হযেছে আলফা, কীট ও গাম।। 

আলফারশ্সিতে ধন বিছ্যতকণ। ও বাটাতে খণ 

বিদ্যুত্কশ। থাকে । আব গামাবশ্সি হলে। 

বিদ্যুৎ ও শুরহীন তেজসমষ্টি | তেজক্ষিয় নেডিযাম 

থেকে এই সব রশ্মি বেশিয়ে যাঞ্যাণ 

বেডিঘানথে কেন্দ্রীনে যে পবিবঙন হয় ভাতে 

উচ্চ পণখাখুসণখ্যারু বেডিয।ম বিভিন্ন পরম।খুতে 

রূপান্তরিত হয়ে অবশেষে মীসকে প্বিখভ হয়। 

এ খেকে দেখা যায় যে, পরমাণু কেশ্রানে প্রোটন 

&« নিউট্রন গুলে।কে নিবহ। বাখতে যে ভেজের 

গ্রয়োদন। হয়, কেন্দ্রীনকে কেন? বকে 

পারলে আমর সেই তেজ আহরণ করতে 

ধ্তপ 

ভাঙতে 

পাবি। 

পেডিয়াম কেন্দ্রীনে প্রাকৃতিক উপায়ে যে ভাঙাগড়া 

চলে তাতে আমরা যে গামারশ্মি পাই--তা 
এরূপ পারমাণবিক তেজ ছাড়া আর কিছুই 
নয়। রেডিয়াম ছাড় ইউরেনিয়াম এভতি আরও 

কতকগুলো স্বাভাবিক তেঙ্গপ্িয় মৌলিক পদার্থের 

সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব পদার্থে 
স্বাভাবিকভাবে তেজ নির্গমের হার এত কম যে, 
তাকে সৌজান্দি কোনও প্রয্বোগরনীয় কাজে 

লাগান সম্ভব নয়। রেডিয়ামের অধমানকান 

হলো--১৭৫০ বছর; অর্থাৎ 'নিদ্দিষ্ট পরিমীণ 
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রেভিয়ামের অধণংশ ীসকে পরিণত হতে প্রায় 

১৭৫০ ব্ছরের প্রয়োজন হয় । অল্প সময়ের মধ্যে 

আমরা যদি অধিক প্রমাণ তেজ আহরণ করতে 

সক্ষম না হই তবে তা" কাষকরী ভয় না। তাই 

পরমাণুর কেন্দ্রীনকে রুত্রিম উপায়ে চূর্ণ কৰে 

অধিক তেজ আহরণ করলাৰ গবেষণ] স্থুক ভয়। 

বিরানব্ব ইটি মৌলিক পদার্যের মপো দেখা গেল 

যে, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজক্ষিন পদার্থের 

কেন্দ্রীন আন্না মৌলের চেষে অপিকতণ অস্থিন | 

তাই এই সব মৌলের কেন্দীন ভে৪ দেল। সহজ 

সাণা ভতে পানে । কিন্ছ সমন্থ পপমাথন কেন্দীনই 

এক বিছাংআবেঈনীর 

ভেদক কোন৭ 

দার! আবদ্ধ | তার 

পন্থকণ] লা ভলে এই আবেইঈনী 

ভেদ করে বেন্দীনে গনেশ করতে পাবে না। 

'এউ ' স্টাদ্দেশো পিজ্ঞানীর। 

সর্বশ্রেঠ কেন্দীন-ডেদককপে বেছে নিলেন । 

ইউবেনিমাম-কেন্দ্রীন 

সহজতর বলে পরিগণিত হলো । 

উউপরেশিয়াম পাত সাপারশত১ বিশুদ্ধ অবস্থায় 

পা্য়া যায় না। তার সঙ্গে কারনোটাইট নামে 
ভানাডিরাম-আকরিক মিশ্রিত 

১৯৪০ সাল পধন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, 

এক পাউগু বিশুদ্ধ ইউবেনিয়াম আহরণ করতে 

তরানীস্তন প্রক্রিয়ায় 'প্রীয় ব্ংসরের 
প্রয়োজন । সাধারণ ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন 

২৩৮ ও পরমাণু-ঘখ্যা ৯৯। 

২৩৪ ওজনের ছুটি সম্পদ সাধারণ ইউরেনিযামের 

সঙ্গে মিশে থাকে । ১৪০ ভাগ ইউনেনিয়াম ১৩৮ 

পরমাণুতে সমপদ ইউ ২৩৫ থাকে এক ভাগমাত্র এবং 

প্রায় ১৪০০ ভাগ ইউ ২৩৮ এ সমপদ ইউ ২৩৪ 

থাকে মাত্র একভাগ । 

যাহোক, বোরিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনকে 
আলক্কাকণ! দিয়ে চূর্ণ করে যে নিউট্রন পাওয়া! ঘায় 

বিজ্ঞানী ফেমি ইউ ২৩৮ পরমাণুতে 'সেই নিউট্রন 

প্রবেশ করিবে ইউ ২৩৯ দ্বামে অন্য একটি সম্পদ 

লিদ্ধাহীন নিউট্ুনকে 

ফলে 

ভেডে ভেদ আঙরুণ কর| 

প্রভাত থাকে। 

৭৫০০০ 

তাছাড়া ২৩৫ ও 

পারমাণবিক তেজ ও তার ব্যবহার ২১১ 

আহরণ করেন | কিন্তু ইউরেনিয়ামের এই কৃত্রিম 

সমপদ্র খুবই অস্থির এবং ম্বতঃই বেরিয়াম ও ক্রিপটন 
নামে ছুটি, কোন৪ কোনও ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি 

মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হয়ে পড়ে । বিজ্ঞানী অটো 
হান ও মাইটনার দেখলেন যে, ইউ ২৩৮ একটি 

নিউট্রনের আঘাতে বেরিয়াম ১৪০ ও ক্রিপটন ৯০ 

মৌলে রূপান্তরিত হলে সাবেক গঙ্গন ২৩৮ থেকে 
বিভক্ত মৌলগুলোর মোট ওজন কিছু কম তয়। 

ধেমি এই গেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, এই কমতি ভন 

কতক লে! শিউইনবপে বেনিয়ে আসে । বিশেষ 

পণীপ্ায দেখ। গেল বে, ইউবেনিখাম পরমাখুতে 

একটি নিউটন আঘ।ত করলে উক্ত পরমাণু বিভিন্ন 

পরমাণুতে বিভক্ত ভয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি 

নিউট্রন মুক্তিলাভ করে । এই নবজাত নিউট্রনগুলে। 

আবার অবিভক্ত ইউরেনিরাম পরমাণু গুলোতে 

স্বতঃপ্রবিষ্ঠ হরে নতন নতুন শিউট্টনের জন্ম দেও 

এব* ইউরেনিয়াম পরমাণুগ্ুলো আপনা আপনি 
ভাঙতে থাকে । আবার প্রত্যেক পরমাণু বিভন্ত 

হওয়ার সা সান্গ গ্রায় ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন 

ডোণ্ট তেজ আমরা পেয়ে থাকি। একটি 

নিউট্টনের সাভায্যে ম্বতই পরমাণু ভাঙার 

শৃঙ্খল প্রপ্িধা চলতে থাকে এবং তাথেকে বিপুল 
তেজ পাওয়া যায় । এই আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে 

এক বিরাট চাঞ্চল্যের স্থঙি কবে। 

ইতিমধ্যে এই সত্যটি স্বীকীত হয়েছিল যে, 

বিশ্ব্গগতের অসংখ্য নক্ষত্র এই পারমাণবিক তেজের 

দ্বারাই আলো বিকিরণ করে। নক্ষত্রদেহে অত্যধিক 
তাঁপমাহ্ার জন্যে সেগানকার মৌলিক পরমাণু- 
গুলোতে স্বাভাবিক ভাঙাগড়া চলে; ফলে তেজ 

বিকীণ হয়। সেকপ বিপুল তাপমাত্রা স্মষ্টি 

করা পাথিব জগতে অসম্ভব বলেই পারমাণবিক 

তেজের ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে প্রায় অন্ধকাগাচ্ছন্্ন 
ছিল। কিন্তু নিউট্রনের সাহায্যে শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় 

ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে যে পারমাণবিক তেজ 

প1ওয়া গেল তাতে আমরা নব্যুগের প্রথম স্যযোদয় 
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দেখতে পেলাম । যুছ্ধকালীন প্রয়োজনে এই 

তেজকে নিয়োজিত করতে রাষ্ট্রের কর্ণধার্গণ 
তৎপর হয়ে উঠলেন। দেখ! গেল--ধ্বংসাম্মক 

কাছে য়দি এইরূপ শঙ্খল প্রক্রিয়। লাগান যায় 

তবে ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে যে সব বিভিন্ন 

বিভক্ত পরমাণু পাওয়া ঘাবে তাদের গতীয়শক্তি 

এভ অধিক হবে যে, অল্লায়াসে ববিস্ীণ ক্ষেতে 

ব্যাপক বিস্ফোরণের দ্বারা প্বংম ঘটান সম্ভব ভাবে । 

কিন্ত কাধতঃ এই প্রক্রিয়া কাজে লাগানোর 

পথে বছ অস্থুবিধা দেখ। গেল। প্রথম অস্থবিধা 

এই ষে, ইউরেনিয়াম ধাতুতে সাধ|রণতঃ ইউ ২৩৮ 

ও ভার সম্পদ উউ ১৩৫ মিশ্রিত থাকে । আব 

এই ধাতুপিগু নিউট্রন দ্বারা আহত হলে ইউ 

২৩৮ অরধিকা'শ নিউট্রন গ্রাস করে । ইউ ২৩৮-এর 

প্রধান অসুবিধা এই যে, অধিকাঁঁশ নিউট্রন এতদ্বারা 

আবদ্ধ হয়ে পডে 'এব* মাত্র কয়েকটি নিউট্রন, 

পরমাণু বিভক্ত করার কাঙ্ষে লাগে। অথচ ইউ 
২৩৫-এর নিউট্রন আবদ্ধ কর'র ক্ষমত্তা খুব কম। 

কাজেই অধিকাংশ নিউট্রন পরমাণু বিভক্ত করার 

কাজে লাগে ও নতুন নিউট্রনের মুক্তি দিতে সমর্থ 
হয়। ফলে শৃঙ্খল গুক্রিয়া সহজতর হয়। 'এজন্যে 

যে সাধারণ দ্তগতিবিশিষ্ঠ নিউট্রন নিয়োজিত 

করা হয় স্বভাবতঃ ইউ ১৩৮৪ ১৩৫ মিশ্রিত 

ইউরেনিয়াম ধাতৃপিণ্ডে ইউ ২৩৮ তাদের 

অধিকাংশকে আবদ্ধ করে নেয়। কারণ দ্রুততর 

নিউট্টনকে আবদ্ধ করবার সামর্থ্য ইউ ২৩৮-এর 

বেশী । ইউ ২৩৫-এ যাতে অধিকাংশ নিউট্রন 

আখাত কর্ধতে পারে সেজন্টে নিউট্রনের গতিবেগ 

হ্রাস করার বাবস্থ। করা হয় । দ্বিতীয় অস্থবিধা 
এই যে, বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম পাওয়াও সহজসাধা 

নয়। তাছাড়া অধিক পরিমাণ তেজক্ষিয় পদার্থ 

নিয়ে নাড়াচাড়। করাও বিপজ্জনক | তাহলে এই 

তেজঙ্রিম পদ্দার্থেন ভাপমান্্া শোষণ করবার মত্ত 

বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন । পরীক্ষা শেষ 

হলে নানারপ বিপজ্জনক পদাথ-মিশ্রিত এই জল 

জান ও বিজ্ঞাগ [ ৬য় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 

নিয়েই ব| কি করা যাবে? জল, সিমেন্ট ব! 

সীসকের গ্রাচীর দিয়ে ঘেবা না থাকলে এই 
পারমাণবিক তেজের কারখানা মানুষের পক্ষে 

ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে দাড়াবে, সন্দেহ নেই | 

ইউরেনিয়ামে ইউ ২৩৮, ইউ ২৩৫ থেকে প্রায় 

১৪০ শরণ বেশী থাকে । তাছাড়া আরও নানারকম 
পদথও মিশে থাকে | এই ইউরেনিয়ামে নিউট্রন 

আঘাত করলে, কয়েকটি কোন৪ পরমাণুকে আঘাত 

প| করেই বেরিয়ে আসে । আরও কয়েকটি, 
ইউরেনিয়াম মিশ্রিত অবিশুদ্ধ পরমাণুগুলোতে 

আহত হয়ে তাদের মধো আবদ্ধ হয়ে পড়ে। 

আবদ্ধ করে রাখবার বিশেষ ক্ষমতাবলে আরও 

কতকগুলো! ইউ ২৩৮-এর মব্যে আটকা পড়ে যায়। 

অবশিষ্ট কয়েকটি নিউট্রন ইউ ২৩৮ বা ২৩৫ 

পর্মাণুকে ভেঙে বেরিয়াম, ক্রিপটন প্রভৃতি পরমাণু 

স্থ্টি করে এবং তেজ মুক্ত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে 

যে উপঙ্গাত নিউট্রনগুলো বেরিয়ে আসে 
তাদেরও অনেকগুলোই ইউ ২৩৮-এ আবদ্ধ হয়ে 

পড়ে। কৌন কোনটি বা নতুন পরমাণু ভাঙতে 
সমর্থ হয়। কিন্তু অধিকাংশ নিউট্রন এভাবে ইউ 

২৩৮-এ আবদ্ধ হরে পড়ায় শঙ্খল প্রক্রিয়া ব্যাহত 

হয়। তাই ইউ ২৩৮কে ভাঙতে হলে বাইরে থেকে 

সবদাই নতুন নিউট্রন যোগান দিতে হয়। পরমাণু- 

বিভাজন দ্বারা মুক্ত নিউট্রন সংখা! আবদ্ধ নিউউ্রন 
মংখ্যার চাইতে বেশী 'না হলে শঙ্খল প্রত্রিয়ায় 

আপনা আপনি তেজ মুক্ত হয় না। কাজেই 

মা্গষের গ্রয়োজনে এর ব্যবহার সম্ভব হতে পারে 

না| 

নিউট্রনের সাধারণ গতিবেগ কমিয়ে দেখা গেল 

ঘে, ভারী ইউ ২৩৮-এ নিউট্রনগুলো আবদ্ধ হয় 

না বটে, কিন্তু অন্যান্য অবিশুদ্ধ পদার্থে আবদ্ধ 

হয়ে পড়ে। আবার কতকগুলো অল্প গতীয় 
শক্তির জগ্চে কেন্দ্রীনকে আঘাত করধার ক্ষমতা 

হারায় । উবু দেখা যায়, গ্র্যাফাইট-নিমিত মডা- 
রেটর বাবহার করলে প্রক্ষিপ্ত নিউটনের গতিবেগ 



এপ্রিল, ১৯৫০ ] 

হ্বাস পায় এবং পরম্াণুবিভাজনে প্রাপ্ধ নতুন 

নিউট্রনেরও গতিবেগ কমে ষায়। ফলে বৃ 

সখ্যক নিউট্রনই বিভাজন ব্যতিরেকে পরমাণুতে 

আবদ্ধ হয়ে পডার ক্ষমতা ভারায়। 
শৃঙ্খল-প্রক্রিয়1 কিছুট। অব্যাহত থাকে । 

তবু এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হলে 

বিশুদ্ধ উউবেনিয়াম ৪ গ্রাফাইঈটের প্রয়োজন | 

১৯৪ সাপ পযন্ত 'এগুলে! বিশুদ্ধ অবস্থায় পা এয়া 
সম্ভব হয়নি। তারপর আমেরিকার এযেষ্টি” ভাউদ্ 
ইলেকটিক আ্যাণ্ড ম্যান্টফাঁক্চাবি" কো বিশুদ্ধ 
ইউরেনিয়াম ও ন্যাশন্তাল কার্বন কো" বিশুদ্ধ 

গ্রযাফাইট প্রস্বত করার রুতিত্ব অঞ্জন কছে। 
এখন আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। 

গ্যাফাইট মডারেটর দিয়ে নিউট্রনের গতিবেগ হাস 
হলে ইউ ১৩৮ এর নিউটন আবদ্ধ করবার ক্ষমত। 
এড়ান যায় বটে, কিন্তু উউ ২৩৫ পরমীণু-বিভাঙানের 
ছার! নে তেদ শি্গত হয় ভার হারও ধায় 
কমে। এই রকম অল্প হারের তেজ দিয়েও 

আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ কর! সম্ভব হয় না। 

ভাই দরকার হলো], ইউ ২৩৮কে অপসারিত 

করে ইউ ১৩৫কে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিরে আসা। 

তখন আর হ্ৃম্ব গতিবেগবিশি্ভঠ নিউট্টনের 

প্রয়োজন হয় ন|। এবং সুষ্ুভাবে সাধারণ গতি- 
বেগের নিউট্রন দ্বারা শঙ্খল-প্রক্রিয়ায় 
আহরণ করা ষাঁয়। 

অন্যদিকে আবার দেখা গেল, ইউ 

'একটি নিউট্রন প্রবেশ করলে ইউ ২৩৯ সমপদ 
পাওয়া ষায়। এই সমপদ প্রা ২৩ মিনিটের 

মধো নেপচুনিয়াম নামক ৯৩ পরমাণু-স'খণার 

মৌলে রূপান্তরিত হয়। পরমুহর্তেই নেপচুনিগাম 
৯৪ পরমাণুসংখ্যার প্ুটোনিয়াম মৌলে পরিণত 
হয়। পরীক্ষায়দেখ। গেল মে, ইউ ২৩৫ থেকে 

প্লুটো নিয়াম, শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় অধিকতর কাধকরী। 

রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশুদ্ধ গ্লুটোনিয়াম পাপ্যা 
সম্ভব হলেো। অবশ্য এদিকে ইউ ২৩৮9 ইউ 

তাতে 

তেজ 

২৩৮-এ| 

পারমাণবিক ভেজ ও তার ব্যবছ।র ২১৩৬ 

২৩৫ পৃথক করাতে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্থিত 

হয়েছিল তাতে বিশ্রন্ধ ইউ ২৩৫-ও পাওয়া গেল । 

ফেসি শিকাগোতে পারমাণবিক তেজ উৎপাদনের 
প্রথম পরীক্ষামূলক শঙ্খল-প্রক্রিযার পাইল তৈরী 

করেন | এই পাইলেন কেন্্রস্থলে গ্র্যাফাঁইট খণ্ডের 

উপর বিশ্তুদ্ধ ইউরেনিয়াম রাখা ইয়। এই ইউ- 

রেনিয়ামের গ্রণনমাত্রা থাকে ইউরেনিয়াম 

পরমাণুবিভাজনে উপজাতি নিউট্রন সংখ্যা ৪ 

নিয়োজিত নিউট্রন সথ্যার অন্তপাতকে গ্ুণনমান্জ 

বলা হয়। এই মাত্রা ১-এর বেশী হলেই শঙ্খল- 

প্রক্রিয়া চলতে পারে । কেন্ত্রস্থলের এই ইউরে- 

নিয়ামের বাইরে পর পর গ্র্যাফাইটের ছুটি 

জাঁফপিতে উউরেনিরাম অক্সাইড এমনভাবে রাখা 

হয় ধেন এদের গুণনমাত্রা তয় যথাক্রমে ১০৩3 

নিউট্টনের কাঁধকলাপ 

পখবেক্গণের ব্যবস্থা এবং কতকগুলো! সরু ক্যাডমিয়াম 

পাত দিয়ে এই শঙ্খল- প্রক্রিয়া নিয়ন করা হয়। 

নিদিষ্ট পরিষাণ ক্যাডমিয়াম পাত দিয়ে 

পাইলের 'গুণনমাজঞা ১-এর কম বাখা হয়। তখন 

শছ্ঘল- প্রঞ্িয়! চলতে পারে না। তারপর এই 

পাতের সখ্য € স্থানের অল্পবিস্তর পরিবগনের 

দ্বার। গুণনমাত্রা বাড়িরে ও কমার তেজ নির্গমণ 

নিয়ন্থণ কর। হয়| এইরূপ বাবস্থার দ্বারা এই 

পাইলের শক্তি ২০০ ওয়াট থেকে ২ ওয়াট 

পধন্ত বাঁড়ান বা কমান মায়। এই ইউরেনিয়াম- 

গ্রযাফাইট জাফরি থেকে নিয়ন্থণযোগ্য স্বত:ক্ফুত 

পারমাণবিক তেজ নির্গমের বাস্তব্প পরিগ্রহ 

১৩০৭ | 

১5৪ | এই পাইলে 

এই 

করে। এই পাইলে কোন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে 

না। তার কাঁরণ_-এতে পরমাণুবিভাজন প্রক্রিয়ার 

হার অল্প থাকে এবং ভাপ ৫ অন্যান্য তেজঙ্ছিয় 

পদার্থরূপে তেজ নির্গত হয়। - তাপ নিয়ন্থণ ও 

অগ্যান্য বাবস্থ| দ্বারা এগুলো শোধিত হয় বলে 

বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। ২০০ ওয়াট পাইলে 

তেঞ্জ নির্গমের হার অল্প বলে পরমাণু ফোম! 

তৈরীর কাজে এই প্রক্রিয়। গ্রয়োগ কর! যায় ন!। 



২১৪ 

এদিকে আবার পরমাণু সোম।|র জন্যে যে পরিমাণ 

গ্লটোনিয়াম প্রয়োজন তা৷ অন্তত ১০০৭ কিলো- 
ওয়াট শক্তিসম্পন্ন পাইপ ছাড়া পাওয়! যায় ন]। 

তাই ক্রিষ্টন ও হ্যান্ফোর্ডে মথাব্রঘে ১০০০ ও 

৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ কিলোগয়াট এক্তিসম্পন 

পাইল তৈরী, করা ভয়। এই পাইলগুলোকে 

নিরাপদ করবার জন্বে বহু উপাঁর অবলগ্িত হয়েছিল । 
ক্লিন € হান্ফোডের কারখানা গুলোতে 

প্রচুর প্রটোনিয়ম প্রস্থৃত করী। হালো। কিন 
গ্রটোনিরাম বা ইউ ১৩৫কে ধ্বসামুক কাছে নিয়োগ 
করতে হলে তাকে নিয়ন্থণ করা প্রয়োজন । কারণ 

নির্দিষ্ট সময়ের পুরে বাপরে যদি পরমাণু বোম। 

সঞ্রিম ভয় তাবে উদ্দে্ঠা সিদ্ধ হর না। নিদিষ্ট 

সময়ের পরবে বিক্ষোবণ ভলে লক্ষান্র্গ হতে পারে? 

আবার পরে হলে পন্ত পক্ষের ভাঁতে এই অস্বটি পড়ে 

গোপনতথ্য প্রকাশ তয়ে পড়তে পাে। 

গ্লুটোনিয়াম বা ইউ ১৩৫-এ শৃঙ্খল-প্রক্রিয়। 

অন্যাহত রাখতে হলে উক্ত ধাত্ুগুলোর একটা 

নিদিষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন । এই পরিমাখকে সন্দি- 

পরিমাণ বা ক্রিটিক্যাল সাইজ বলা হয়। সর্ধি- 

পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ গ্রটোনিয়াম ব| 

ইউ গুণনমাত্র/ এক থেকে কম হলে 

শৃঙখল-ক্রিয়া] চলে না। সাধারণতঃ পাচ পাউগ্ু 

প্লটোনিয়াম বা ইউ ২৩৫ এ শৃঙ্খল-ক্রিয়া চলতে 

পারে বলে এই পরিমাঁণকে সদ্ধিপরিমাণ বল৷ 

হয়। পরমাণু বোমা গঠনের বেলায় বোমা? 

মধ্যে কতক গুলো ৫ পাউণ্ডের গ্রুটোনিয়াম বা ইউ 
২৩৫ পৃথক পুথক রাঁখ। হয়। তারপর যথাসময়ে 

এই বিচ্ছিন্ন ধাতু পিগুগুলোকে একত্র করা হয়। 
মহাজাগতিক রশ্মি থেকে উদ্ভৃত বাম গুলের নিউট্রন 
অথবা বিস্ফোরক ধাতুর স্বতঃবিভাঁজন দ্বারা এদের 
গুণনমাত্রা বহুগুণ বেড়ে গিয়ে, বিস্ষারণ ঘটে । 
শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া স্থরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউ ২৩৫ 

বা গুটোনিয়াম-কেন্দ্রীন বিভক্ত হয়ে বিভিগ্র মৌলিক 
পদার্থ, ও তেজের হ্ষ্টি করে। সেই পদার্থ হতে 

২৩৫-এ 

উ্ধান ও বিজ্ঞান | ৩য় বর্ষ, ৪থ সংখ্য 

উদ্ভৃত তেছের দ্বারা বিরাট ভরবেগ পেয়ে 

বিল্ফৌোরণ ঘটায়। এই বোমার উপযোগিতা 
বাড়াবার জন্যে সীসককে “ট্ম্পার” রূপে ব্যবহার 

করা ভয়। এই সীসকের আবরণে নিউট্রন গুলে 

প্রতিহত হয়ে বোমার মধ্যে বিশেষভীবে কেন্দ্রীভূত 

হয়--সহজে বাইরে ছুটে যেতে পারে না। তাতে 

বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমত। আর বেড়ে ষায়। 

তারপর স্ময়ের কথ। ধর। যাক । অল্প সময়ের 

মদ্যে বত বেশী পত্রিমাণ তেজ নিগত হম ততই 

তার কাযকারিত। বাড়ে। যেমন একট। মোট 

গাড়ী কোন কিছুতে পাকক। লেগে উল সেকেপ্েখ 

মধ্যে থেমে যেতে পাবে-কিন্ত ব্রেকেদ সাহায্যে নেই 

গাড়ীকে থামাতে হলে গ্রাম ৫ সেকেপ্ড সময় লাগে। 

উভয় ক্ষেত্রে সমন পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হলে? 

প্রথম ক্ষেত্রে সময়ের অল্পতাহেতু ধ্ব'মা মক হুধঘটন। 

ঘটতে পাবে। আর€ দেখ যায়, কোনও বিস্ফোরক 

পদার্থের মৃছু দহন তার দ্ভ বিস্ফোরণের চেয়ে 
অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক | পরমাণু বোমাৰ 

দ্রুত বিস্ফোরণ, সময় সংক্রান্থ ছুটি বিষয়ে উপর 

নিভরশীল। প্রথমতঃ নিদিষ্ট সময়ে খুব দ্রুতগতিতে 

বিচ্ছিন্ন ইউরেনিয়াম পিগুগুলেো! যাতে একত্র হতে 

পারে তার ব্যবস্থা করা । অল্প সমঘের মধ্যে এই 

একত্রীকরণ সম্ভব না| হলে বিস্ফোরণের উপযোগিতা 

নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীরত; এই একজীকরণ ও বোমা 

বিস্ফোরণের অন্থবতী সময়টুকু যতদূর সম্ভব দীর্ঘ 

হওয়। প্রয়োজন। ইউরেনিয়াম পিগগলো একত্র 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হলে বোমার মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণ তেজ কেন্দ্রীৃত হতে পারে না 

তাতে বিস্ফোরণের ভার কমে যার। এই সমরটুকু 

দীর্ঘতর হলে বিস্ফৌরণের পুরে সর্বোচ্চ পরিমাণ 
তেজ বোমার মধ্য কেন্দ্রীভূত হয়ে উচ্চ মাত্রার 

ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। *লম্ এযালাম্স্ 

পরীক্ষাগারের কমীরা বনু গব্বণোর ফলে বোমা 

বিস্ফোরণের সমন্ন সংক্রান্ত সমন্ত বাধ! .অতিক্রম 

করেন। এভাবে বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠতম, সম্পদ 
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পারমাণবিক তেজ মানষের হাতে চরম মার্ণান্্ের 

রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ণাঙ্গ প্রথম পরমাণু বোম! 

সৈরীর কাজে আমেরিকাই রুতিত্ব অর্জন করে। 

নিউ মেক্সিকোতে এরূপ একটি বোনা বিস্ফোরণ 

থটয়ে পরীক্ষা কর! ভয়। তারপর হিবোসিমা ও 

ন/গ।সাকিতে এক্রপঙ্গের উপব এই বোম। ব্যবহৃত 

হয়| 

এই বোমা শক্রপক্ষের উপব্ধ কিভাবে ফেলা 
হয় ৪ কি প্রতিত্রিয়া ঘটে সে সম্বন্ধে এখন কিছু 

তথ্য জানা গেছে । লোকালয়ের এক 

হ!জার ফুট উদ্বে” পরমাণু বোমাকে সক্রিয় করে 

প্যারাজুটঘোগে শীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। এবকম 
করার প্রধান কারণ হচ্ছে - সাত পড়ার পবেই 

প্রথমতঃ 

রি পড়ার পর রঃ বোম] জারা ভলে তাপ 

অধিকাংশ তেজ বৃতদাকর গড সষ্টি ছারা মাটিতেই 
নষ্ট হয়ে যেত ; ফলে উদ্দেশ্য অনেকখনে বাথ হতে] 

দ্বিতীঘত: এই বোম। উপ্ব দেশে সঞ্রির ভলে সেখানে 

ঈউবেনিয়ামেণ বিভক্ত কেন্দ্রীনকূপে ধে সব 

তেজক্ষিঘ পদাথের হষ্টি হয সেগুলো স্রিষ্ 

তেজে? ছ।রা আগ উব্বে উতক্ষিপ্ত হওবাব 

ফলে লোকালয়ে নেই তেজক্ষিয় পদাথগুলে। 

সঞ্চিত হয়ে মারাম্মক তেজক্ফিম অঞ্চল হষ্টি করতে 

পারে না। তবু দেখা গেছে যে, এই সতর্কত। 

সত্বেও মাসাধিকক।ণ পরে বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলে 

তেজক্ষিয়তাঘু এভাবে মান্গষের মৃত্যু ঘটেছে । এই 

বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট তাপ ও 

আলোকের উদ্ভব ঘটে। বিক্ষোরণের কেন্দ্রস্থলের 

তাপমাত্র.সৌর-পৃষ্ঠের তাপমাত্রারও উধ্বে পৌছে। 
এই তাপমাত্রায় ইস্পাত বাম্পীভূত হয়ে যায়, বাতাস 
ক্রুত প্রসারিত হয়ে ধ্বংসশক্তি বাড়িয়ে তোলে। 

বিস্ফোরণের আলোকের তীব্রতা স্থর্যকে ছাড়িয়ে 

যায়। এই তীব্রতায় লোকে সামদ্বিক অন্ধতা| প্রাঞ্থ 
হয়।, ইউ ২৩৫ বা গ্ুটোনিয়াম-কেন্দ্রীন বিভক্ত 
হয়ে থে তেজক্ষিয় “ধাতু উদ্ভৃত হয় সেগুলো সেকেণ্ডে 

পারমাণবিক তেজ ও ভার ব্যবহার ২১৫ 

প্রায় ১৫০০৭ মাইল বেগে উধ্বে উৎশ্শিপ্ত হয়ে বিব্বাট 

গতীয়্শক্তি দ্বারা লোকালয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। 

পারমাণবিক তেজের এই ধ্বংসাত্মক কার্কলাপ 

দেখে সাবা বিশ্ব আতঞ্চে শিউরে উঠেছে। 

বিজ্ঞানীরা আবার ভবিষ্যৎ স" গ্রামের যে প্রলয়ঙ্কর 

রূপ অঙ্কিত করেছেন তা, বর্ণনাতীত। 

বিজ্ঞানীদের মতে ভবিষ্যৎ স”গ্রামে রেডিও নিয়ন্ত্রিত 

দ্রুতগতিশীনল ই্ীটোন্ফিয়াব-প্ুকেটে প্রটোনিয়াম 

বোঝাই করে ছেড়ে দিলে আটলান্টিক সাগব 

পেরিরে হাজার ভাঁজার মাইল দূরে ধ্বণমাত্সক 

ক্িয়াপ সহ করতে পারবে । আবার সমুদ্রে যদি 

এই বোমা স্থপের মহত সমান কাধকরী হয় 

তবে নৌ-দুদ একমৃহতের মপোই শেষ হয়ে বাবে। 
কিন্ত এখন৪ গণভাগে এই কাধকানিতা বিশেষ- 

ভাবে প্রমাণিত হয়নি । ভখধিষ্বং স"গ্রামে 

পারমাণবিক তেলেধ প্রয্জোগেব পথে কতকগুলো 

বিশেষ বাধা রয়েছে । প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম 

সবধএ প্রচুর পরিমাণে পাপয়। যায় না এবং 

পরমাণু বোনা প্রস্তত করতে প্রচর অথথ ও 

জনবলের প্রয়োজন । তাই যে সব দেশে এই 

স্ব্ধি। পুয়েছে তাপ্বাই পারমাণবিক তেজ কাজে 

লাগাতে পারবে। ইউরেনিয়াম সবত্র প্রচুর 
পরিমাণে পাঞয়া না গেলে5 বিজ্ঞানীর! অন্য কোন 

সধারণ ঠা পদার্থ থেকে তেজ আহরণের 

কথা চিস্ক। করেছেন। এজন্ে সাধারণ বালুকায় 

অবস্থিত সিলিকনেব নাম কর! হয়েছে। 

বিজ্ঞানীদের মতে সিলিকনের প্রতিটি পরমাণু- 
কেন্দ্রীন ছিখণ্ডিত হলে ১৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন 

ভোণ্ট তেজ পাওয়া যাবে । ভবিষ্যতে যদি কোনও 

বিশালতর সাইক্লোট্টন যন্তদ্বারা দ্রুততর ত্বরনসম্পন্ন 
ডয়েটরন, সিলিকন-কেন্দ্রীন দ্বিথপ্তিতি করতে 

পারা যায় তবে বালুকা থেকে পরমাণু বোম 

তৈরী হতে পারবে । বর্তমানে আবার হাইড়োজেন 

বোমা আবিষ্কারের কথা জানা গেছে। পুরে 

বলা হয়েছে যে, নক্ষত্রজগৎ পার্মীণবিক তেজেন 
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ছবার। আলে বা! তাপ বিকিরণ করে । মহাকাশের 

নক্ষহ গুলোকে বয়সের অন্পপাতে লালদানব, 

সাধারণ পায়ের নক্ষত্র « শ্বেতবামন এই তিন- 

ঙাগে ভাগ করা হয়েছে ।  নক্ষত্র-জগতের শিশু 

লালদানব পক্ষত্রগুলোর তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত 

অল্প। তাপের মাত্রাভেদছে এই নক্ষত্রগুলো৷ তাদের 

ভেতরকার পরমাণুবিভাজনের দ্বারা তেজ বিকিরণ 

করে। এক মিলিয়ন ডিগ্রির চেয়ে« অল্প তাপমাত্র। 

বিশিষ্ঠ লালদানব নক্ষত্রে ডয়েটরন « হাইড্রোজেন 

পরমাণুর তাপকেন্ত্রীন ক্রিয়ার বিকীণ 

হয়। যে সব নক্ষত্রে তাপমান্া আরছ বেশী 

নেখানে লিখিয়াম, বেরিলিযাম। বোন প্রি 
পরমাণু; ভাইড্রোজেন পরমাণুর সহারতারধ তেজ 

বিকিরণ করে। আর সাধারণ পধায়ের নক্ষত্র 

আমাদের শষ ২ কোটি ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রাঘ 

কাধন বা নাইট্রোজেন « হাইড্রোজেন পরমাণুব 

ব্বতঃবিভাজন দ্বারা আলে। & তাপ বিকিরণ 

করে। এত অধিক তাপমাত্রা পাখিবগগতে 

দুর্লভ বলে এরূপ সাধারণ পরদাণুর তাপকেন্দ্রীন- 

ক্রিয়া তেজ আহরণ করা সম্ভব হয়ুনি। 

ইউরেনিয়াম বোম। থেকে যে বিরাট তাপমাত্র। 

পাওয়া! যায় তাতে ডয়েটরন বা লিথিয়াম « 

হাইড্রোজেন পরমাণুর তাপকেন্দ্রীন কিনা ঘটান 

যায়। ইউরেনিয়াম বোমাকে কেন্দ্রে রেখে 

যদি লিথিয়াম বা ডয়েটরন ৪ হাইডোজেন 

দিয়ে বোমা প্রন্তত করা হয়, সক্রিয় 

হলে ইউরেনিয়াম বোম। যে তাপ যোগান দিবে 

তাতে লিথিয়াম বা! ডয়েটরন ৪ হাইড়োজেনের 

তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া! চলবে এবং বিপুলতর তেজের 
উদ্ভব হবে। প্রতি পাউগড ইউরেনিরাম ২৩৫ 

যেখানে ঘণ্টায় প্রায় ১১ মিলিয়ন কিলো ওয়াট 

তেজ বিকিরণ করবে মেখানে ভয়েটরন-হাইডোঙছেন 

এব লিথিয়াম-হাইড্রোজেন বোম যথাক্রমে প্রায় 

২২ ৭ ২৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট তেজ 

বিকিরণ করতে পারে। ইউরেনিয়াম ছুপ্প্রাপ্য বলে 

তেজ 

€খ 

স্টে। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

ইউরেনিয়াম বোমায় এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার 
কর। যায় ন|; কিন্তু সহজলভ্য ডয়েটরূন, লিখিয়াম 

৪ ভাইড়োজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে 

হাইড্রোজেন বোমার শক্তি 'বহুগ্চণ বাড়াতে পারা 
ষায়। এই বোমার বাস্তবরূপ কিরকম হবে তার 

প্রাযাশ্য তথা পাধয়া নম্ভব নর। এসব 

বোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন 

উপায় আবিষ্কত হয়নি। কেবলমাত্র পরমাণু 

বোমার বিভীষিকাই মানুষকে এই মারণাস্ব 

বাবভাব থেকে নিরস্ত করতে পারে, অথব৷ 

মানের শুভবুদ্ধির জাগরণ হলে পারমাণবিক 

তেজের বিশাল সম্পদ মান্ষের কল্যাবেই 
নিবোজিত হতে পাবে । বিগত মহাযুদ্ধের বিভীষিকা 
বাখিত মানব সমাজ আজ সেই কামনাই করে। 

সমস্ত দেশের বিজ্ঞানী সমাজ আজ পারমাণবিক 
তেজকে আমাদের কলাণে নিয়োজিত করবার 

চিন্তায় বাপুত। আমরা সাধারণতঃ বিছ্যুত্ঞ বাষ্প 

এব* পেট্রোলিয়াম শক্তি দ্বার। বিভিন্ন কাজ সম্পাদন 

করে থাকি । এদের মর্ো জল কা কয়ল। থেকে 

বিদ্যুত্ণক্তি আহরণ করে একটি নিদিষ্ট স্থানে 

কেন্দ্রীভূত করু। হয় ৪ তারের সাভায্যে বিভিন্ন কার- 

থানার ৪ বাড়ীতে ব্যবহারের জন্যে পাঠান ঘায়। 

কিন্তু বাষ্প ব1 পেট্রোলিরামের বেলায় এঞিনের মধোই 

কয়ল। ব1 পেট্রোলিয়ামের দহন ক্রিমান সাহায্যে 

তেজ আহরণ করতে হয়। শেষোক্ত উভ্ন তেজকে 

এক জারগার কেন্দ্রীভূত করে বিভিন্ন জারগায় বিভিন্ন 

কাজে লাগান যার না। 

এখন কষলা ৪ জলের পরিবর্তে পারমাণবিক 

তেজ দিনে বিদ্যুতের কাজ চালান যাবে বলে 

বিজ্ঞানীর! ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বিগত মহাযুদ্ধের 

সময় হানফোর্ডে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোগয়াট শক্তি- 

সম্পন্ধত যে পারমাণবিক তেজের প্র্যাণ্ট তৈরী হয়েছিল 

সেরূপ নৃনাধিক ছয়টি প্লাযাণ্ট হলে বিছ্যুতের জন্যে 

আমাদের কয়লার কোন *প্রয়োজনই হবে না। 

অবন্ত এই প্ল্ান্টগুলোর জগ্ঘে প্রচুর পরিমীণ 
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ইউরেনিয়াম প্রয়োজন। তাছাড়া এগুলো প্রস্তত 
করতে যথেষ্ট অর্থেরও দরকার। একবার এগুলো 
তৈরী করতে পারলে, বিদ্যুৎ খুব সপ্তায় পায়া 
সম্ভব হবে। কারণ এই স্বয়ংক্রিয় প্র্যাণ্ট গুলোতে 

বিশেষ তত্বাবধানের প্রয়োজন হবে না এবং দীর্ঘ- 

কালের জন্যে তেজ উদ্ভৃত হবে। মানুষের কল্যাণ- 
কামী বিজ্ঞানীদের এই চিন্ত। ৪ ভবিাদ্ধাণী অদুর 
ভবিষ্যতে সার্থক হবে নিশ্চই ৷ বাম্পীয় যানে 

কয়লার পরিবতে পারমাণবিক তেজকে কিভাবে 

কছে লাগান যার বিজ্ঞানীরা তা-5 চিন্ত। করেছেন । 

ফেমি কতৃক নিমিত চিকাগে। পাইলের কথা 

এখানে উল্লেখ কর। যেতে পানে । এই পাইলের 

উচ্চত। ৮ ফুট ব্যাস ১০ ফুটের বেশী বলে মনে 

হয় ন|। এই পাইলে ২ থেকে ২০০ বা ততোধিক 

কিলোওয়াট তেজ আহরণ কর] যেতে পারে । এই 

রুকম একটি পাইলের সাহায্যে বাম্পচালিত এগ্জিন 

চালান অসম্ভব নয়। এই পাইলের তেজ কয়লার 
পরিবতে ব্যবহৃত হলে জল উত্তপ্ত ভয়ে বাম্পনির্গত 

হবে এবং এপ্রিনকে সক্রির করা যাবে। তাছাড়া 

এরকম পাইল থেকে নির্গত তেজগ্ষিরতার ভার 
এত বেশী নয় যে, সহজে কোন বিপদ ঘটতে 

পারে। জলাধারের পশ্চাতে এই পাইল রক্ষিত হলে 

আর কোনও বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্ত 

এভাবে পারমাণবিক তেজ প্রয়োগের বিশেষ অস্ুবিধা 

আছে। সেট! হলে! ইউরেনিয়ামের ছুর্লভত৷। 

একটি চিকাগো পাইল প্রস্ততিতে ছষ টন বিশুদ্ধ 

ইউরেনিয়াম ধাতু ব্যবহৃত হয়েছিল । কাজেই ১০০০ 
এঞ্চিন তৈরী করতে প্রায় ৬০০০ টন ইউরেনিয়ামের 

প্রয়োজন | এই নিদিষ্ট পরিমীণ ধাতুপিণু ছাড়া শৃঙ্খল- 
প্রক্রিয়ায় ঈপ্সিত তেজ-নিগম হয় না। ভবিষ্যতে 
বদি অগ্ত কোনও স্থলভ ধাতুতে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় 
তেজ-নির্গম সম্ভব হয় তবে এ কল্পনা সার্থক হবে। 

আরোপ্লেন বা অটোমোবাইলে গ্যাসোলিনের 

পরিবর্তে পারমীণবিক তেজের ব্যবহার বর্তমানে 

দুস্বপ্প বলেই মনে হয়। কারণ এরকম ছোট 
| 

পারমাণবিক তেজ ও তার ব্যবহার ২১৭ 

এঞ্জিনের মধ্যে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার কোনও পাইল 

রাখ। সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ সদ্ধি-পরিমাণ ইউ- 
রেনিয়াম দ্বারা যেকোনও সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে 

পারে এবং পারমাণবিক তেজ চালিত এই রকম 

মোটর থেকে যে গামারশ্মি বা নিউট্রন বিচ্ফ্বরিত 

তবে তা যাত্রী বা চালকদের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক 

ভাবে। এই বিপদ এড়াতে ভলে বনু টন ওজনের 

সীসকের দেরাল দিয়ে এঞ্জিনকে ঢেকে রাখতে হবে। 

ক্ষুদীকার আযারোপ্লেন বা এরূপ করা 

কখন? সম্ভব নয় । 

কোন কোনও বিজ্ঞানী এসব অস্থবিধ! 

এড়ানোর জগ্তে পারমাণবিক তেজকোষ অর্থাৎ 

আযটমিক গ্টোরেজ ব্যাটারী তৈরীর কথা বলেছেন। 

যেকোনও স্থানে ব্যবহারের জন্যে এই রকম তড়িৎ" 

কোষে পারমাণবিক তেজ সংগ্রত করে রাখা সম্ভব 

হবে। প্রথমতঃ সাধারণ স্থিরবস্থ মৌলিক পদার্থ- 
গুলে। ইউরেনিয়াম পাইল থেকে নির্গত নিউট্রন 

দ্বার। কুত্রিম তেজক্ফ্িয় পদার্থে রূপান্তরিত হতে 

পানে। এই পদার্থগুলো থেকে এমন কতক বেছে 

নেওয়া যায় যার। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ গামারশ্মি- 

বিকিরণ করে । এরাই তাপের উত্সরূপে ব্যবহারের 

জন্যে তেজকোষ তৈরীর উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে 

পারে এবং বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন পবিমাণ তেজ 

ব্যবহার করা যেতে পারে । কিন্ত এরূপ তেজকোষের 

অস্ত্রবিধা এই যে, একবার প্রস্তুত হলেই এর 
ক্রিয়া চলতে থাকে এব" তাকে নিয়ন্ত্রণ করা 

যায় না। পারমাণবিক তেজকে কাজে লাগাবার 

অন্য কোনও বিকল্প উপায় নেই। তবে তাপ- 

কেন্দ্রীন ক্রিয়াদ্বার। নক্ষত্রগজতে যেরূপ তেজ বিকিরণ 

হয় অথবা হাইড্রোজেন বোমা! তৈরী করা সম্ভব 
পারে- সেরূপ তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ায় সাধার্ণ 

পরমাণু-বিভাজন দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে 

পারমাণবিক তেজকে কাঁজে লাগানো কি লম্ভব? 

ঘতদূর জান! গেছে এরকম কোনও সম্ভাবনাই নেই, 

এমন কি সুদূর ভবিষ্যতেও নয়। 

মেরে 
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বিজ্ঞানী গ্যামো। পাণমণবিক তেজের সাহাষ্যে 

মৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রতে অভিযানের 

সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সাধারণ কোন ৪ যানে 

রাসায়নিক তেজের কেন্দ্রীভবন অল্প বলে এই সব 

যান পূথিবীব মাধাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম 

করে যেতে প্নরে না। এই মাপ্যাকর্ষণকে অতিক্রম 

করাতি হলে সেকেপ্ডে গ্রাধ ১১ কিলোমিটার বক! 

ততোধিক গতিবেগ প্রযোছন । সাধীরণ বাসায়'নক 

দহ্ম-ক্রিয়া দ্বার। এইকপ গতিবেগ পাণ্যা সম্ভব 

নয়। তাই এই পারঘাণবিক 

চালিত রকেট-যানের পরিকল্পন। 

এ সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ধারণা করতে হলে ধকচেট-যান 

সন্থদ্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। সাধারএতঃ বন্দুক 

ছোড়বার সময় গুলি সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়া 

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দিকে একটা 'প্রতিঘাঁতি হয় । 

সেই রকম, রকেট থেকে যে গ্যাসীয় পদার্থ দ্রুত 

গতিতে উন্মুক্ত হয় তার প্রতিঘাতই রকেটকে 
সম্মুখে চালিত করে। বন্দুকের প্রতিঘাত গতিবেগ 
ও গুলির গতিবেগ তাদের ভরের সঙ্গে বিপরীত 

অনুপাতে হয়। সেজন্যে গুলির গতিবেগের অনু- 

পাতে বন্দুকের প্রতিঘাত বেগ অল্পতর হয়। 
কারণ বন্দকের ভর তার গুপির চেয়ে অনেক 

বেশী। তাই মহাশূন্যে রকেটের গতিবেগ জেটু 
গ্যাসের গতিবেগ থেকে অল্প হয়। কারণ 

সমগ্র গ্যাসের ভর থেকে বুকেটের ভর অনেক 

বেশী। এখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম 

করতে হলে সেকেঞ্ডে ১১ কিলোমিটার গতিবেগের 
প্রয়োজন । তা পেতে হলে রকেট থেকে 

নির্গত গ্যাসের ভর রকেটের চেয়ে অন্ততঃ ১০ 

গুণ বেশী হওয়া প্রয়োজন । অথচ রকেটে রাপায়- 

নিক তেজের জন্যে জ্বালানী নিতে হলে রকেটের 

ভর বহু পরিমাণ বেড়ে যায়। রাসায়নিক তেজের 

পরিবর্তে পারমাণবিক তেজ ব্াবহার করলে ১০ 

টনের রকেটে ১০০ পাউগু জ্বালানীই যথেষ্ট হবে। 

কিন্ত এ রকম রকেট তৈরী করা এখনও সমস্ত! 

উদ্দেখো ত্জে 

করা] ভয়েছে। 

ভ্যান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, চর্থ সংখা! 

সঙ্কুল হয়ে আছে। এর পরিবর্তে কেন্দ্রীন-ৰিভা- 
জনে উদগত তেজের প্রতিঘাত দ্বারা! রকেট চালান 

যায কিনা, সে কথ] চিন্ত! 'করা হয়েছে । কোন 

ধাতব প্লেটের ওপর যদি আলফাকণ1 বিকিরণ- 

শীল তেজক্ছিয় পদার্থের পাতলা! আবরণ দেওয়া 
য় তবে আলক্ষাকণা একদিকে নির্গত হওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে এই প্লেটট প্রতিঘাত দ্বারা বিপরীত 
দিকে পরিচালিত ভয়। ধাতব প্রেটেব ওপর 

তেজক্ষি*ম পদাথেন আবরণ খুবই পাতলা হণয়া 
প্রয়োজন, নতৃবা আলঙ্াকম[ গুলো পুষ্ঠটদেনে 

বিকিপিভ হপ্য়ার পুবেই আবরণের মধ্যে লেগে 

থেকে বায়।  মভাশুন্যে কৌনগপ রকেট 

চালাতে হলে বিপুল পরিমাণ তেক্িয় পদাখ্র 

প্রয়োজন এবং সেই পদার্থ পাতলা আবরণরূপে 

রাখতে বিরাট আয়তনের ধাতব প্লেটের ব্যবস্থা 

করা দরকার । তাহলে আমাদের রকেট বহু বর্গ- 

ফুট আয়তনবিশিষ্ট বিশাল জাহাজের মত 
দেখাবে। এই রকম রূকেটের সম্ভাবনা কতদূর 
জানি না; কিন্তু বিজ্ঞানীর কল্পনায় আমাদের মহা- 
শৃন্যের অভিযানে রকেটের পশ্চাদ্দেশে বিশাল 
ছত্রারৃতি ধাতব আবরণে আস্তীর্ণ তেজক্ষিয় 

পদার্থই রকেটকে চালিত করবে । পাথিব বাষু 

মণ্ডল অতিক্রম করার সময় এই ছাঁতাটি গুটানো 
থাকবে ও রকেটটি সাধারণ রাসায়নিক তেজের 

দ্বারাই চালিত হবে। পৃথিবী অতিক্রমকালে 

মহাশূন্যে এই রকেট তার ছত্রাকার পাল উন্মোচন 

করে নক্ষত্র-জগতের ভেতর দিয়ে মহাশুন্ে পাড়ি 
দেবে পেখম-তোল। ময়বের মত। সেদিন সফল 

হবে মানুষের গ্রহ-নক্গত্রে অভিযান । 

বিজ্ঞানীর এই সব দৃরপ্রসারী পরিকল্পন। ছাড়া, 
ষতদূর জানা গেছে, বর্তমান পারমাণবিক তেজ 

হতে উপজাত গায় শতাধিক সমপদ দিয়ে মানব 

সমাজের বু উপকার কর! যাঁবে। বিগত পুণ! 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে মহিলা! 

বিজ্ঞানী আইরিন কুরী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সব 

0] 
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সম্পদের বহুল প্রয়োগের সম্ভাবনার কথ। বলেছেন। 

তাছাড়। পারমাণবিক তেজের গবেষণার দার! 

শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগা প্রীয় পাঁচ ভাজার 

বা ততোধিক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে । পেট্রলিরাম 

বিশরদ্ধিকরণ, পাম্প নির্মাণ প্রভৃতি বনু প্ররৌজনীয়্ 

কীজে এই সমস্ত উপার প্রয়োগ করা সম্ভব হবে । 

হাস মুরগী ও ডিমের চাব ১১৯ 

পারমাণবিক তেজের গবেষণায় মানুষের সভ্যতা 

আশাতীত উন্নতি হবে সন্দেহ নেই-যদি না 

মানষের অশুভ বুদ্ধি তাকে ধ্বংসাত্মক কাজে নিযোগ 

করে। আমাদের কপ্যাণ ও অকল্যাণের জন্যে 

দায়ী হব আমরাই, পারমাণবিক তেজ উপলক্ষ্য 

মাত। 

হাঁস-মুরশগী ও ডিমের চাষ 
শ্রীভবানীচরণ রায় 

হাস-মুক্রগী আর ডিমের চাষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 

দৃষ্টিতে কিছু বলিতে যাওয়ার বিপদ আছে । বিজ্ঞান 

বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি নিউটনের অভিকষ, 
আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ইত্যাদি স্থক্মাতি- 

স্থক্গ্ তত্ব সমূহের আলোচনা বা অন্তশীলন। আর 

নিতাস্তই গবেষণাগারের বাহিরে ব্যবহারিক 

ক্ষেত্রে দৃষ্টি পড়িলে বিজ্ঞান বলিতে বুঝি-_-বেলগাঁড়ী, 
আরোপ্লেন, রেডিও, বিজলী বাতি প্রভৃতির মত 

হবেকরুকম জিনিসপত্রের কথা । তার বেশী দষ্টি 

আমাদের বড় একটা চলে না । কেন না, আমাদের 

দেশে বিজ্ঞানের আলোচনা এখনও কেবল পাঠা 

পুস্তকে, দৈনিক কাগজের রবিবাঁসরীর স্তন্তে আর 

ই” রুমের স্বল্প পরিসরের মধোই সীমাবদ্ধ । 

ইাঁস-মুরগী ও ভিমের পরিপুট্টির ক্ষমতা সঙ্গন্ধে 

ব্যবহারিক জীবনে আমাদের অজ্ঞতা অসাধারণ । 

তাই স্বদূর পল্লীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে 

অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পালিত হাঁস-মুবগী ও তাহাদের 

ডিমের চালান প্রত্যহ যখন শহরের বাজারে 

বিক্রয়ের জন্য আমদানী করা হয়, ক্রেতারা তখন 
কেবল পালকের নীচে ও ডিমের খোসার ভিতরে 
সযত্বে রক্ষিত অস্থিচর্মপার দেহে কোন রোগ আছে 

কিনা, পরিপুষ্টির মাপকাঠিতেই বা উহাদের মূল্য 
কতখানি, এসব' বিষন্ষে একবারও চিন্তা করিয়' 

দেখেন নাঁ। অথচ এইসব রোগজীণ পাখী এবং 

অখাছ্যে পরিণত ডিমের ভিতর দিনা যে নানা- 

প্রকারের ব্যাধি প্রত্যহ সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে 

সেকথা ভাবিয়া দেখিবার মত চেষ্টা ও অবসর 

কাহারও নাই। অথচ এ কথাও সকলে জানেন 
যে, কেবল সিদ্ধ করিলেই সকল রকমের বীজাণু ও 

বিষের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ন!। 

দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান ৩ স্বাস্থ্য উন্নতির 

ভার ধাভাদের উপর ন্তস্ত, একমাত্র তাহাদের 

প্রচেষ্টাই খাছ্যের পরিপুষ্টি সঙ্গদ্ধে জনসাধারণকে 

সঙ্গাগ কণিয়া তুলিতে পারে। প্রত্যেক স্বাধীন 

দেশই ইহা করিয়া! থাকে । 

অবশ্য আমাদের এই অনশন, অপণখন ক্রি 

দেশে, যেখানে ঢুইবেলা ঢুটমুঠা ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ 

করাটাই জনসাধারণেন জীবনের প্রায় একমাত্র 

সমস্যা, সেখানে পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে 

গেলে হয়ত আপাততঃ উপহাসের সামিল বলিয়াই 

গণা হইতে পারে; তবুও এই যে আজ পুরিপুষ্টির 

একাস্ত অভাব দেশময় একট] ষাপ্য ব্যাধির আকার 

ধারণ করিতেছে, সে বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে 

স্বাস্থ্বোর পরিপূরক হিসাবে খাগ্চের পরিপুষ্টির কথা 
আপন! হইতেই আসিয়া পড়ে। এইরূপ সহজাত 

পুষ্টিকর খান্য হইল ছুধ ও ডিম। কিন্তু, বেশী 
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লাভের আশায় দুধে ভেজাল দেওয়া! যায়, তাই 

এক গো-বৎস হইয়া জন্মিতে না পারিলে খাঁটি 

দুগ্ধ পান করিবার আশা স্থদুরপরাহত। কিন্ত 
বাহির হইতে ডিমে ভেজাল দেওয়া চলে না, তা 

ছাড়! বৈজ্ঞানিক উপায়ে ডিমের চাষ শত গুণে বুদ্ধি 

কর! বৎসর খানেকের কাজ মাত্র। তাই আমেরিকার 

আজ বংসরের পর বৎসর ভিমের্ চাষের উত্তরোত্তর 

শ্রীবৃদ্ধিই ঘটতেছে। আর আমাদের দেশে যে 

কয়েকটি ডিম পাওয়া যাইত, বাংলা বিভাগের 

ফলে তাহাতেও ঘাটতি দেখা দিয়াছে-মূল্য বৃদ্ধির 
উল্লেখ ন। হয় নাই করিলাম। মথচ গভর্ণমেণ্ট 

যদি আজ এই কাজে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ 

কেন তবে মাত্র এক বখসরের মধ্যে ডিমের 

ংখ্যা যেমন অন্ততঃ শতগুণ বাড়ানো যায়, ডিমের 

দাম সেই অঙ্গপাতে না হইলেও অনেকট। নামাইয়া 

আনা চলে। আমাদের দেশে পুঁজিপতির! টাকার 

জোরে বিজ্ঞানকে শুধু খাগ্বস্ততে ভেজাল দিবার 
কাজেই নিয়োগ করিতেছেন, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 

সম্প্রদায় কিন্তু সেই বিজ্ঞানকেই হাস-মুরগীর চাষের 
ও সহরে পরিবেশনের কাজে অনায়াসেই নিয়োগ 

করিয়। নিজেদের ও করুষকদের আথিক সমন্যার 

সমাধান করিতে পারেন । 

যাবতীয় কৃষি ও পশুপালন অপেক্ষা হাস-মুরগীর 
চাষে দ্রুততর গতিতে দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি 

আশাহ্ুপ্ূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইংল্যাণ্ড ও 
আমেরিকার হীস-মুরগী পালনের ইতিহাস এইরূপ 
সাক্ষ্যই দিয়া থাকে | 

কৃষি, গোঁপাঁলন প্রভৃতি নানারূপ প্রাথমিক 
উৎপাদনের আয়ের সঙ্গে হাস-মুরগী চাষের তুলনাও 

দেখিতে পাই । ইহ! সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসায়। 
১৮৮০ লাল হইতে ১৯৩৭ সাল অবধি নানারূপ 

প্রাথমিক উৎপাদনের মধ্যে আয়ের দিক দিয়। হস- 
মুরগীর চাষ আমেরিকাঁর যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । নীচের তালিকা! 
হইতে তাহা হুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে । 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ত্য বধ, ইর্থ সংখ্যা 

প্রাথমিক উৎপাদন 
( যুক্তবাষ্র) 

শতকর| লভ্যাংশ 

১৮৮০ সাল ১৯৩৭ সাল 

গো-পালন ৯"৫ ৯৭ 

তুপ্ধজাত খাস ১০২ ১৯৫ 

ছাগ ও মেষ ০*৫ ১২ 

কার্পাস ও কার্পাস বীজ ১২৬ ১০*৪ 

তামাক ১৪ ৩৩ 

অগ্যান্তি খাগ্বস্ত্ ৪৮ ৪৩ 

হাঁস-মুরুগী ৪৮ ১১৭ 

এতদুদ্দেশ্তে হাস-মুর্গী পালকসংঘ-আন্দোলন 
প্রবর্তিত হইলে আশু ফললাভে আমাদের সহায়তা 

করিতে পারে। সংঘ প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হইল-- 

হাস-মুরগী পালনে বতমানে অন্তস্থত অবৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির অবসান ঘটাইয়া তংপরিবর্তে বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতির প্রচলন করা । তবে প্রথমেই গ্রাম্য উৎপাদন- 

কারীদের বিজ্ঞানান্ুমোদিত উপায়ে আহাধ প্রদান, 

প্রজনন, ডিম ফোটানো প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রতি 

সর্বশক্তি প্রয়োগ না করিয়া উৎপাদিত মুরগী ও 

তাজা ডিম স্বর কলিকাতায় চালান দেওয়া এবং 

'রক্ষণের ব্যবস্থায় বিক্রয়কেন্দ্র হইতে জনসাধারণকে 

সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা কর উচিত। ইহার ফলে 

উতপাদনকারীর আস্ত আয়ের অঙ্ক বৃদ্ধির 

সম্ভাবনা এবং জনসাধারণও কম মূল ভাল মুরগী 

ও তাজা ডিম পাইতে পারে। ইহার সাফল্যের 

উপর সংঘের অন্যান্য কাযাবলী অন্গসরণও নির্ভর 

করিবে। কালক্রমে ইহা দেশের স্বাস্থ্য ও আর্থিক 

ব্যবস্থার উন্নতির সহায়ক হইয়! দীড়াইবে। 

প্রসঙ্গত: যুক্তরাষ্ট্রের হাস-মুবগীর ব্যবসায়ের 
কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে 

ইাস-মুরগীর কারবারেই কয়েক লহত্র কোটি টাকা 
খাটিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত লোকের জীবিকা 

অর্জনে সহায়তা করিয়া! আসিতেছে । তৎসত্বেও 

সেখানে কিন্তু তাজা ডিম আমাদের (শের 



এপ্রিল, ১৯৫ ] 

গ্রামদানীরুত পচ ডিমের চেয়ে সম্তাঁয় বিক্রয় করা 

সম্ভব হইতেছে । 

বর্তমান ব্যবস্থাধীনে আমাদের দেশের গ্রামে 

গ্রামে উৎপন্ন ডিম, অযত্বে ও অসংরক্ষিত অবস্থায় 

কয়েকটি দালালের (ফবিয়া ৪ মজুতদার ) 

মাধ্যমে বহু বিলন্গে কলিকাতাবর ক্রেতাদের নিকট 

হাজির তয়। তখন স্বভাবতঃই সেই ডিমপ্চলি 

গুণাগুণ বিচারের বাহিবে চপিয়া যায় এবং 

উৎপাদনকারীদের পা৭নায় ঘাটতি পডে। এই সংঘ 

প্রবর্তনের ফলে উভয় (দফে দফে দালালি ও খাগ্য 

ভিসাবে ডিমের গণ হীসের ) কারবেরই পবিসমাপ্থি 

ঘটবে । এই কথা কাহারও অজানা নাই যে, 

যাবতীয় খাছ্ঠসামগ্রীর মণ দুধ ও ডিমই সহজ- 

পচনশীল ; এমন কি শীত প্রধান দেশেও সামান্য 

উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে দুধ নষ্ট হইয়া যায়। তবে 

সমস্ত জিনিসটাই এককালীন হয় বলিয়া আমাদের 

নজর এড়াইতে পারে না। কিন্ধ ডিম সেই 

একই কারণে ধীরে ধীরে খাছ হিসাবে অনুপযুক্ত 

হইতে থাকে, তবে এই পচনক্রিয়! আমাদের স্ুল- 

দৃষ্টিতে ধরা! না পড়িলে৪ বিজ্ঞানীর স্থঙ্ষ দৃষ্টি 
এড়াইতে পারে নাই । আমাদের মত গীক্ম গ্রণান 

দেশের আবহা ওয়ার উত্তাপই ১০০০ ফা._-১১০” ফা. 

থাকে। ডিম ফুটিয়! বাঁচ্চা বাহির হইবার প্রয়োজনীয় 

তাপের মাত্রা ১০৩০ ফাএর উপরে । ডিমের মধ্যে 

ভ্রুণ বাড়িতে আরম্ভ করে ৬৮০ ফা, তাপেই ; অর্থাৎ 

এই তাপের আওতায় আনার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য 
হিসাবে ডিমের গুণের অবনতি স্থুরু হয়। তাই 
আজ পাশ্চাত্য দেশে থাগ্যাখাছ্যের বিচারে অভিজ্ঞ 

জনসাধারণের নিকট তাজা ডিমের এত চাহিদা । 

কিন্তু সে দেশের ক্রেতারা তো তাই বলিয়া তাজা 
ডিমের জন্য চবিবশ ঘণ্টা মুরগীর খাঁচায় আবদ্ধ 

থাকে না! ধী দেশের মুরগী-পালকেরা সেইজন্য 
খীঁচা হইতে ডিম বাঁহির করিবার সময়েই আলপিন 
দিয়া ডিমের খোসাটা ফুটাইয়! দিয়। থাকে, যাহাতে 

ডিমের মধ্যে ভ্রণ মরিতে বাধ্য হয়। তার পরে 

ইাস-মুরগী ও ডিমের চাষ ২২১ 

ডিমটি যথানিমমে গাণ্ডা। ঘরে রক্ষিত হয়। তবে 

বড় বড় ডিম উতপাঁদনকারীরা মোরগবিভীন মুরগীর 
পাল প্রতিপাপন কপির ভ্রণহীন ডিম ( অর্থাৎ 

যাহাকে বোওয়। ডিম” বল] হয় ) সরবরাহের ব্যবস্থা! 

কহিয়া থাকে । এই প্রকার ডিমেরও ঠাণ্ডা ঘরে 

লাখিবার ব্যবস্থ। না করিলে প্চিয়া যাইবার 

সম্ভাবন]। 

পাশ্চাত্য দেশে কেবল ডিম নয়; পর্স্থ সমস্ত 

খাছ্যদ্রব্যেরই পুষ্টি সংরক্ষণাথে ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবহার 

যথেষ্ট প্রসার লাঁভ করিতেছে । অন্যান্ত জিনিসের 

মতই মুরগী ও ডিমের ব্যবসায়ে লাভ অথবা ক্ষতি 

নি্র করে তাহাদের বিক্র-দরের উপর । আবার 

বিক্রয়-দর নির্ভর কবে মুরগী € ডিমের বিক্রয়কালীন 
গুণাগ্ডণের উপর । কেবল সংরক্ষণ ব্যবস্থাই নয়) 

পাশ্চাত্য দেশে সমস্ত মুরগীপালন পদ্ধতিটাই আজ 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিতেছে । তাহার ফলে 

সেখানকার একটি মুরগীর ওজন গড়ে প্রায় চার 

সের ও ডিম পাড়ে বংসরে আড়াই শত হইতে 

তিন শত পর্যস্ত। সেই তুলনার আমাদের দেশের 
একটি মুরগীর ওজন গড়ে প্রায় দেড় সের। এই 
মুবগী অপেক্গাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির ডিম পাড়ে বসবে 
প্রায় ষাট হইতে এক শতটি 

পাশ্চাত্য দেশে মুরগীপালনের এই উন্নতির 

মূলে রহিয়াছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আস্তরিক 

প্রচেষ্টা ; কারণ অন্ঠান্ রুষি ও শিল্পের তুলনায় এই 

ব্যবসায়ে অত্যধিক কারিক পরিশ্রম ও অগাধ 

মূলধনের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের 
শিক্ষাভিমানী মধাবিভ্ত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি যত 

সত্তর এই ব্যবসায়ে আকুষ্ট হয় ততই মঙ্গল। বুথা 

পঞ্চাশ যাঁট টাঁকার কেরাণীগিরি চাকরীর ছুরাশায় 

না ঘুরিয় বরং স্বল্প মূলধনে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 

হাঁস ও মুরগী পালনে প্রবৃত্ত হইতে আবেদন জানাই, 

আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের জাতীয় 
সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাই বলিয়া যেন 



২২২ 

তাহাদের আথিক সমল্ার সমাধানকল্পে রাতারাতি 

হাঁস-মুরগীর চাষের কাজে লাগিন্না না যান। কারণ 

ইহা তুলিলে চলিবে না যে, পশুপক্ষীর চাষে 
অভিজ্ঞতার একট] বড় রকমের মুল্য আছে-ফাহাকে 
অবহেলা করা কিছুতেই উচিত নর এবং পুস্তক 
হইতে ইহ অর্জন করা যায় না। এই জন্যই 

প্রাথমিক উৎপাদনের দায়িত্বট। আপাততঃ অশিক্ষিত 

অখচ অভিজ্ঞ গ্রম্য চাধীদের ভাতে ন্তস্ত থাকুক 

যতদিন পযন্ত না আমাদের শিক্ষিত সমীজ ধীরে 

ধীরে নিজেরাই কয়েকটি হাঁস-মুরগী পালন করিয়। 
দে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন । তবে গ্রাম্য চাষীদের 

উৎপন্ন তাজা ভিম সংরক্ষিত অবস্থায় সহরে দ্রুত 

চালান দিয়া বিক্রয় করার ব্যাপারে তাহারা 

এখনই নিজেদের নিয়োগ করিতে পারেন । তাজ! 

ডিম সরবরাহের ব্যাপারটাও কিন্ত দস্তরমত একটা 

সমস্যা, যাহার আজ পধন্ত কোন মীমাংসা 

সম্ভব হয় নাই। ইহার দুইটি কারণ আছে । 

একটি হইল, খাদ্য হিসাবে তাজ ডিমের উপকারিতা 

সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞত]; দ্বিতীঘটি হইল, আজ ৪ 

চালানী কাছট। কেণল অশিক্ষিত দালালদের 

দ্বারাই পরিচালিত ভ্ইঘা আপিতেছে। স্থতর।” 

এই বাবসায়ে শিক্ষিত সমাজের প্রয়োজন 

অধিকতর | তীাহারাই তাছজ। ডিমের উপকাপিত। 

সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত ক্রাইবেন 5 উহ 

গ্রম হইতে আনিয়া সরে পরিবেশন করিবেন । 

ইহার সাফল্যের উপরই দরিদ্র ক্মকদের ৪ আমাদের 
বেকার শিক্ষিত সমাজের আঘথিক উন্নতি বহুলাংশে 
নির্ভর করিবে । 

খাদ্য ও অখাগ্যের তুলনামূলক বিচারে তাজা 
ডিমের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকাধ এবং ইহার প্রচারক ধ 
ব্যয়বহুলও হইবে না। তথাপি আমাদের জাতীয় 
সরকারেরই এই কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত, নতুবা 
জনসাধারণ ইহাকে ব্যবসাদারী ফন্দী বলিয়া মনে 
করিতেও পারে। আমাদের জাতীয় সরকার 
খাছ বিষয়ক গবেষণায় “অধিক থাগ্ঠ ফলাও” ও 
“অপচয় বন্ধ কর” ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা 
ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু অল্প আয়াসেই যে তাজা 

গান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

ডিম পাওয়। যাইতে পারে জনসাপারণকে সেন 

বিষরে অবহিত হইবার কোন ব্যবস্থাই *হইতেছে 

না| 

জনসাধারণকে এবিষয়ে অবহিত করাইবার জন্য 
পোণ্টি, ক্লাব প্রবতিত হইলে তাহার 
বাধাবপীর মনো নিম্নোক্ত বিমমু গুলির বাবস্থা থাকা 

দরকার | 

১। শিক্ষিত যুবকদের  পণিচালনাধীনে 
কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পন্রিকল্পিত ও 

পরিচালিত একটি আদর্শ হাস-মুর্গী পালনের 

খোয়াড় ও ডিম সংবুক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা! 

সম্বলিত একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন । 

২। হাস-মুবগী পালনে শিক্ষাপ্রাপ্ত উক্ত 

যুবকবৃন্দ কতৃক গ্রামে গ্রামে গিয়। গ্রাম্য হাস- 

মুরগী পালকদের দ্বারা প্রতি গ্রামে একট করিয়া 
সংঘ গঠন ও অন্যদেশের নজির দেখাইয়া তাহাদের 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে উদ্ধদ্ধ করা। 
৩। উৎপাদিত দ্রব্যের (সংরক্ষিত অবস্থায় ) 

দ্রুত চাপানের ব্যবস্থা কর] । 

৪ | কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রাম্য হাটে হাটে 

হাস-মুরগীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থ| করা ও অধিক 

উতপাদনকারীকে কেন্দ্রীর সংঘ পুরস্কৃত 

কর] । 
৫1 ডিমের পচন নিবারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে 

হাস-মুধগীর মেদ বধন, মোর্গকে খাপিকরণ 
ইত্যাদি স্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া । 

৬। কলিকাতার আদর্শ খোয়াড়ে উৎপন্ন 
ভাঁল জাতের দিনবয়্সী হাস ও মুরগীর শাবক 
সংঘের মাধ্যমে কষকদের মধ্যে বিতরণ কর] । 

৭। কেন্দ্রের সহিত গ্রাম্য সংঘের নিত্য 
সংযোগের ব্যবস্থা করা । 

৮। কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সংঘ কতৃক ভাল 
মুরগী ও তাজ! ডিমের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রচারের 
ব্যবস্থা ও তাহাদের পরিবেশন । « 

৯। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ কতৃকি উপযুক্ত অবস্থায় 
উৎপন্ন হাস-মুরগী ও ভাজা ডিম সংগ্রহ এবং 
চাঁলানীর ব্যবস্থাকরা । 

হইতে 



ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন ও অরিওমাইসিন 
ভ্রীচিন্তরপ্ীন রায় 

১৯৩৯ সালে সালফানোমাইড ( প্রোন্টোসিল ), 
১৯৩৫ সালে সালফানিলামাইড, ১৯৩৮ সালে এম, 
বি ১৯৩ এব ১৯৭১ সালে পেনিপিলিনেস আবিষ্কার 

বীজাণুসস্তত নান। ব্যাপির চিকিৎসাঘ অপূর্ব 

সাঞ্ল্যলাভ করলো । কিন্ত বলের।, বক্ষ, প্লেগ এব" 

গ্রাম-নেগেটিভ বীজাণুস(ভ কোন5 পেগে কাজে 

লাগলে ন।। 

ভঞঙ্াক থেকে পেনিমিলিনেব আবিষ্ষাপ, আনুএ 

ওই জাতীষ নানা প্রকার এষুধ আবিক্ষারের সগ্তাবন। 

বিজ্ঞানী মনকে সচেতন করে তুললো । পুখিবীর 

সর্বর «ই সম্বন্ধে নান! রকম গবেধণ। চললে ; কিন্ধ 

ফলাফল ব্ড নৈবাশ্তজনক বলে মনে হলো। 
অবশেষে আমেরিকার অন্তর্গত রাঙ্জাস' বিশ্বাবিদ্য।- 

লঘের মাইক্রোবায়েলজি বিভাগেব অধ্যক্ষ ডাঃ 

সেলম্যান য়াক্স্ম্যান ১৯৪৪ সালে প্রেপ্টোমাইসেস 
গ্রেমেয়াস নামক ছত্রাক থেকে ষ্রেপটোমাইসিন 

নামক এষুপটি আবিষ্কার করেন । 

রাশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রেনের 

পিরলুক। নামক এক পল্লীতে এরাক্প্ম্যান জন্ম গ্রহণ 

করেন। ১৯১০ সালে ডাক্তার ভবাপ্র আশার 

ওয়াক্স্ম্াান আমেরিকার এসে হিরন হন। 

প্রথমে ফিলাডেলকিয়া পরে নিউঙ্জামিতে তার এক 
ভগ্নীপতির আশ্রয়ে এসে ওঠেন। এই ভগ্রিপতির 

ইচ্ছান্তসারেই তিনি নিউজাসি এগ্রকালচার এক্স- 

পেরিমেণ্ট স্টেশনের অধ্যক্ষ ডাঃ জেকব লিপ ম্যানের 
সঙ্গে দেখ। করেন। এইখানেই তাঁর জীবনের পথ 
ও মত ছুই-ই, গেল বদলে । লিপম্যান তাঁকে 
ডাক্তারী পড়তে না পাঠিয়ে রাজার্স বিদ্যালয়ের 
কলেজ অব. এগ্রিকালচারে ভর্তি করে দিলেন। 
এখানকার পড়া শেষ করার পর ওয়াক্স্ম্যানের 
বৈজ্ঞানিক জীবের আরম্ত। 

১৮৮৮ সালে 

১৯১৫ সালে গয়াক্স্ম্যান মাটি থেকে ্েপ্টো- 
মাইসেস গ্রিস্যোল নামে এক জাতীয় ছত্রাক 
আবিষ্কার কপেন। তারপর দীর্ঘ ১৯ বছর সাধনায় 

তিনি গ্রেপটোমাইসিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। 
গবেমণাগারে কোনও বস্তু আবিষ্কত হলেই ত। 

সাপারণের ব্যবহারযোগ্য হয় ন।। ভাই গ্রেপ্টো- 

মাইসিন আপিক্কাবের পর কি কৰে ত। সস্তায় বেশী 

পরিমাণে উৎপাদন কর। যাধ, সেবিষয়ে নান। 

গবেঘণ। চলে । গবেমণাগারে যেসব বিষয়ে বিশেষ 

ভাবে বিবেচনা কর। হয় ত। হলো ৮ 

(১) গবেষণাগারে উত্পাদিত বস্ত বেশী পরি- 

মাণে সম্তায় উৎপাদন এবং এই ভাবে উত্পাদিত 

বস্তর শক্তি এবং স্থারিত বঙ্গ । 

(২) সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বিশুদ্ধিকরণ | 

বিশুদ্ধ করার পর ঘান্গষ, পশুপক্ষী ইত্যাদি সকল 
প্রকার জীবজন্তর দেহে প্রয়োগ করলে যাতে কোনও 

বিষক্রিয়| না ঘটে । 

(৩) ধুধাটর বীজাধুধবপী গুণাগুণ শরীরের 

টিস্থ্য অথবা জলীয় বন্ধ দ্বার। নু ন| ভয়। 

এ ভাঁড় ফ্েপটোমাইসিন ওধুদটির আরও 

একট বিশেধ পরীক্ষ। কণ। হয় । পেনিস্লিন ঘে 

সব ক্ষেত্রে কাঘকরী নয়, সেই সব রোগে ষ্ট্রেপটো- 
মাইসিন প্রয়োগ করে তার ফলাফল বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা তয়। ্রেপিটোমাইসিন সবগুলো 

পরীক্ষাতেই সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলো! । 

ট্রেপ টোমাইসিন তৈরী কর! পেনিসিলিনের চেয়ে 

সহজ, কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ । কারণ কালচার 

মিডিয়াম বা মাধ্যমে গ্লকোজ এবং লব্ণ জাতীয় 
পদার্থ ছাড়াও আমিষ জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন 

হয়--যেমন মাঁংসের নির্ধাস ও পেপ টোন। মাংসের 



২২৪ 

নির্ধাস খুব দামী এবং খুব কম পরিমাণে পাওয়। 
যায়। ই্রেপটোমাইপিনকে সর্বসাধারণের এবং 
দরিদ্রতম ব্যক্তির ব্যবহারযোগ্য করতে হলে 

মাংসের নিযাস কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করার ব্যবস্থা 

হওয়| প্রয়োজন । 
ট্রেপটোমাইসিন তৈরী করার পদ্ধতিও 

পেনিসিলিনের মত। পেনিসিলিনের ন্যায় প্রেপ টো- 
মাইসিন ছত্রাকও বড বড় আধারে উত্পন্ন কর! হয়। 

ছত্রীক জন্মের ৬০ থেকে ৯০ ঘণ্টার মধ্যে সব চেরে 

বেশী পরিমাণ স্রেপটোমাইসিন, মাধাম্রে ভিতরে 

পাঁওয়া যাঁয়। ছত্রাক চাষ খুব ভাল হলে প্রতি ঘন 

সের্টিমিটার স্থানে জাত ছত্রাক থেকে প্রায় ২০০ 

থেকে ৪০০ ইউনিট ষ্রেপটোমাইসিন পাওয়। যায়। 

এক মিপলিগ্র্যাম মাধাম থেকে ১০০৭ ইউনিট পেলে 

বুঝতে হবে ছত্রাক খুব ভাল হয়েছে । 
এখন দেখ যাক, কেমন করে ই্রেপটোমাইসিন 

তৈরী হয়। ছত্রাক পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হলে জলীয় মাধ্যম 
ছেঁকে লওয়। হয়। তারপর-_ 

১। মাধ্যমকে হাইড্রোক্লোরিক আসিড দিয়ে 

অশ্লাত্মক কর! হয়। পরে কাঠকয়ল! মিশিয়ে বেশ ভাল 
করে নেড়ে আবার কাঠকয়লা থেকে মাধ্যম পৃথক 

করে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কাঠকয়লার সঙ্গে 
কিছুটা ময়ল| চলে যায়। 

২। এইবার মাধামকে নিউট্র্যাল করার জন্যে 

আবার নতুন কাঠকয়লা মিশানো হয়। এবারে 
ট্রেপ টোমাইসিন মাধ্যম ছেড়ে কাঠকয়লায় আশ্রয় 

গ্রহণ করে। 

৩। তৃতীয় পর্যায়ে ট্রেপটোমাইসিন সমদ্বিত 

কাঠকয়ল! আযলকোহল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। 
তারপরে হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড মিশ্রিত মিথাইল 
আলকোহলে ডুবিয়ে রাখ! হয়। এই ডুবিয়ে 

রাখার কাজ পর পর দুবার করা হয়। এই 
পদ্ধতিতে রেপ টোমাইসিন কাঠকয়ূল! ছেড়ে, মিথাইল 

আযালকোহলে মিশে যায় এবং ইহার সংযোগে 

অধঃক্ষেপিত করে শুকিয়ে গুড়! প্রস্তুত করা হয়। 

ভ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

৪। আরও বিশ্তদ্ধিকরণের জন্যে ট্রেপটো- 

মাইসিনকে আ্যালুমিনা স্তন্তের মধ্য দিয়ে চুইয়ে 
লওয়! হয়। পরে মিথাইল, আালকোহল মিশিয়ে 

স্রেপটোমাইসিন পৃথক করা হয়। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছত্রাক বীজ ছড়ানোর 

পর ৮ থেকে ১২ দিন পর্যন্ত ২৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 
উত্তাপে বাখ। হয়। বড় বড় আধারে সবনত্র সমান 

ভাবে ছত্রাক জন্মীনোর জন্যে বাতাস দেওয়া হয়ে 

থাকে। উপরোক্ত উপায়ে ট্রেপটোমাইসিন নিষফাশন 

করলে শতকর। ৩০৪০ ভাগ নিষ্কাশন কর! যাঁয় এবং 

বিশুদ্ধতার ত| সম্পূণ বিশুদ্ধতান এক তৃতীয়াংশ 
প্রাপ্ত হয় (তৃতীয় প্রক্রিয়া পযন্ত )। উল্লিখিত 

চতুর্থ প্রক্রিয়। দ্বারা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করা যায়। 

চিকিৎপাকাষে বাবহারের জন্যে বিশুদ্ধতার 

মাত্রা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন । প্রথম প্রথম 

স্েপ্টোমাইসিনের সঙ্গে হিষ্টামিন জাতীয় পদার্থ 

মিশ্রিত থাকায় নান! রকমের বিষক্রিয়া দেখা যেত। 
স্রেপ্টোমাইসিন বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করলে ( ষেমন 

ষক্মারোগের চিকিৎসায় ) শ্রবণযস্ত্রের স্াযুগ্ডুলোকে 

জখম করে এবং এজন্যে মানুষ বধির হয়ে যায়; 
এমন কি কখনও কখনও মন্তিষ-বিকৃতিও দেখ। 

যায়। একটি যক্ষা রোগীর চিকিৎসায় ৩৫০ গ্র্যাম 

ট্রেপ্টোমাইসিন লাগে এবং প্রতিদিন ১ থেকে ৩ 

গরযাম পষস্ত দেওয়। হ্য। 

গত ১০ই নভেগ্বর £৪৯ বৃটিশ মেডিক্যাল 
জার্ণালে ষ্রেপ্টোমাইসিনের এই বিষক্রিয়া সম্বন্ধে 

চিকিৎসকদের হুসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। 

আজকাল ওষুধটিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিশোধিত 

করে, ছুটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু যোগ করে 

দেওয়ায় বিষক্রিয়! কিছুটা কমে গেছে। শুধু তাই নয়, 
এতে ট্্রেপ্টোমাইসিনের শক্তি গেল বেড়ে এবং মাত্রাও 
এলো কমে। এই নতুন ওষুধটি আজকাল বাজারে 
ডাই-হাইড্রো-ষ্রেপ্টোমাইসিন নামে কিনতে পাওয়া 
যায়। 

রাসায়নিক বিচারে ট্রেপ্টোমাইসিন একটি জৈব- 
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ক্ষারক বা অর্গ্যানিক বেস্। এর অণুর গঠন খুব 

জটিল এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; তাই কৃত্রিম উপায়ে তা 
প্রস্তুত করা ছুঃসাধ্য বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত 

প্রকাশ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
১৯৪৬ সালে দ্যু ভিনয় কৃত্রিম পেনিসিলিন তৈরী 

করেন। 

ট্েপ্টোমাইসিন যক্মারোগে বিশেষ ফলপ্রদ | 

ক্স! ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সমস্যা । টুলাবেমিয় 

এবং মেনিনজাইটিস রোগে ইহা খুবই কার্ধকরী। 

গ্র্যাম-নেগেটিভ বীজাণুজাত রোগে গ্রেপ্টোমাইসিন 
সবিশেষ ফলপ্রদ।  ট্রেপটোমাইসিন ব্হুদিন 
ব্যবহার করলে রোগবীজাণু প্রতিবোধশক্তি অঞ্জন 

করে। তবে সম্প্রতি পি, এ এস নামক একটি 

ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে । এর আসল নাম 

প্যারা আযামিনো স্যালিসিশিক আসিভ। ট্রেপটো- 

মাইসিনের সঙ্গে এটি ব্যবহার করে আরও 

বেশী স্থল পাওয়া যায়--যক্ম/ রোগের ক্ষেত্রে। 

এই ওষুধটি ব্যবহার করলে রোগবীজাণু, ষ্রেপটো- 
মাইসিন প্রতিরোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। 

সম্প্রতি যক্মার আরও একটি ওষুধ বেরিয়েছে ষার 
নাম টিবিওন্-_এটি টি, বি, প্রতিষেধক । সালফ। 

জাতীয় ওষুধগুলোর বীজাণু প্রতিষেধক শক্তির 
আবিষ্র্তী এবং ১৯৩৯ সালের নোবেল পুরফষার 

প্রাপ্ত গারহার্ড ডোমাক টিবিগনের প্রতিষেধক 

শক্তি আবিষ্কার করেছেন। হয়ত এমনি করেই 

মান্তষ একদিন যক্মারোগকে জর করতে সক্ষম 

হবে। 

ক্লোরোমাইদেটিন 

ভাইরাস” কথাটি আঙ্গকাল অনেকের কাছেই 
পরিচিত। কথাটি ল্যাটিন_-অর্থ হণো “বিষ । 

এতকাল আমর '্্রীর্ম” বা বীজাণু কথাটি সাধারণতঃ 
সব ক্ষেত্রেই যেমন ব্যবহার করে আসছিলা্-_ 

ভাইরাস কথাটিও সেই সংজ্ঞাতেই ব্যবহৃত হতো; 

কিন্ত পরে দেখা গেল সাধারণ বীজাণুর সঙ্গে এর 
গু 

ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন ও অরিওমাইস্িন ২৫ 

অনেক পার্থক্য এবং এরা এত স্ুক্ম যে এদের 
অন্বীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না। 

টাইফাস নামক এক প্রকার রোগ আছে ষাকে 

উকুন জাতীয় কীট বহন করে এবং ভাইরাম বীজাথু 

থেকে উদ্ভৃত। সাধারণতঃ নোত্রা বস্তী ও দরিদ্র 

পরিবেশের মধো যার| বাস করে, সাদেরই এই 
রোগ হয়। এই রোগে ক্লোরোমাইসেটিন বিশেষ 
ফলপপ্রদ | 

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ পল বার্কহোল্ডার 

১৯৪৭ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় ভেনেজুয়েলা নামক 

স্থানের মাটিতে একজাতীয় বীজাণু আবিষ্কার 

করেন, যার নাম দেওয়। হয়েছে ট্রেপটোমাইসেস 
ভেনেজুয়েলা। এ থেকে তিনি একটি ওষুধ তৈরী 
করেন যার নাম হলো ক্লোর্যামফিনিকল। এরই আ'র 

এক নাম ক্লোরোমাইসেটিন। এতে টাইফাস 

ছাড়! টাইফয়েড, আমাশয়, নিউমোনিয়া, সিফিলিস 
ইত্যাদি রোগও সারে। এটি এখন বিশ্তদ্ধ এবং 

দনাদার অবস্থায় তৈরী করে বাজারে বিক্রী 

হচ্ছে । এই ওষুধটির স্থবিধা অনেক । সাধারণ ওষুধের 
মৃত এটি খাওয়া যায়-_ইন্জেকসনের প্রয়োজন 
হয় না। শুধু তাই নয়, সেবন করার আধঘণ্টার 

মধ্যে ওষুধটি রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয় । 

টাইফাস রোগে প্রথম দিকে রোগীকে দুঘণ্টা 

অন্তর এই ওষুধ সেবন করানো হয়। রোগের 

কিছুটা উপশম হলে অন্তর্বতী সময় আরও বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। এইভাবে প্রায় ১৪ দিন চিকিৎসার 

প্রয়োজন হ্য়। দৈনিক ৬ গ্র্যামের বেশী ক্লোরো- 

মাইসেটিন রোগীকে দেওয়া হয় না। ১৯৪৮ 

সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আমি মেডিকেল 
ডিপার্টমেপ্টের ডাঃ জে, ই স্মাডেল এবং কুয়ালা- 

লামপুরের ডাঃ সাবুর কুয়ালালামপুরে এর সাহায্যে যে 

পরীক্ষামূলক চিকিতসা করেন, তা অতিশয় 
সাফল্যজনক | ২৫টি রোগীর একটিরও মৃত্যু হয়নি। 

জর ৭২ দিন স্থায়ী হয় এবং ৩১ ঘণ্টার মধ্যে 
সাধারণ রোগ-লক্ষণগ্ুলে! অস্তহিত হয়। 
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ক্লোরোমাইসেটনও কতজিম উপায়ে প্রস্তুত 

কর! সম্ভব হয়েছে । এই কৃত্রিম ক্লোরোমাইলেটিনের 

নাম দেওয়া হযেছে ক্লৌরযামফিনিকল। পেনিসিলিন 

প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত সম্ভব হয়নি; কিন্ত 
ক্লোরোমাইসেটিন প্রচুর পরিমাণে সন্তায় প্রস্তত 
সম্ভব হয়েছে এবং বাজারে ক্লোর্যামফিনিকল নামে 

ইহা পাঁওয়। যায়। এই কৃত্রিম €ধুধটি প্রস্তুত করার 
কৃতিত্ব পার্ক ডেভিস কো”'র রসায়নবিদদের প্রাপা । 

অরিওমাইসিন 

মাদ্রাজ্রে ডাঃ জেল্লপ্রগাঢ় সুববারও গ্রেপ্টো- 

মাইসেস্ গোষ্ঠীর আর € একটি বীজাণু সঙ্গদ্ধে গব্ষণার 
সথ্রপাত করেন এবং সমগ্র গবেষণাটি পরিচালন। 

করেন। এই সময়ে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 

বীজাণু গবেষশায় নিযুক্ত ছিলেন। ভিন গবেষণার 

হত্পত ৪ পরিচালন! করেও বিজ্ঞানী মহণে 

আবিষ্ষারকের সম্মান পাননি । আবিষ্কার সম্মান 

পেয়েছেন ডক্টর বেঞ্জামিন ডুগার। তিনিই নাকি 

অবিওমাইসিন আবিষ্কার করেন। অবিপমাইসিনের 

বাণিজ্যিক নাম ড্ুয়োমইসিন। এটিও একটি 

ভান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, র্থ সংখ্য। 

ক্লোরিন ঘটিত আ্যার্টিবায়োটক | যে ছত্রাক থেকে 

অরিওমাইসিন আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম হলো-- 

স্রেপটোমাইসেস্ অরিওফেসিযেন্স। টাইফাস, 
ভাইরাস নিউমোনিয়! ইত্রঠাদিতে অরি€মাইসিন 

বিশেষ ফলগ্রদ । আমেরিকার মেডিকেল এসোসিয়েসন 

জানণলে ব্ল। হয়েছে যে, ২২টী ভাইরাস নিউমোনিয়ার 

রোগীকে অরিণ্মাইসিন দিয়ে দেখা যায় ৪৮ 

ঘণ্টার মধ্যে ১২ জনের জর ছেড়ে গেছে। পরীক্ষার 

এই সাফল্য, অরিওমাইসিনের ব্যাপক ব্যবহার 

৫ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। 

সম্প্রতি ্রেপটোমাইসেম গোষ্ঠীর প্রেপিটো- 

মাইসেস ব্িমোসাস নামক ছত্রাক থেকে আরও 

নতুন ৪যুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, বার 

নাম দেওয়া হয়েছে টেরামাইসিন। এই ওষুধটি 

টাইফাস, ভাইরাস নিউমোনির, হুপিং কা, 
কাবাঞ্চল ইত্যাদি সাধাঁতে পারে। 

মাট থেকে এমনি প্রায় ৯*ট আ্যার্টিবায়োটিক 
আবিষ্কৃত হয়েছে । মাটির সন্তান মান্গষ- হয়ত 

মাটর মধা থেকেই সে তার রক্ষা কব 

আবিষ্কার করতে সক্গম হবে। 

একট 

“আমি চার বার বিলাত ফেরতা--৮ বংসর বিলাতে বাস করেছি বটে, কিন্তু কাল! পাহাড়ের 
মৃত আমি বিলাতি ফেরতার ভয়ানক বিদ্বেধী--ওর| 902 ০০119 পরে, ঘাড় সোজা করে দাড়িয়ে 
মনে করে এই বুঝি আদব-কায়দা-0৪1006 1 5050036 101750 06 10018 স্যার 

রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ, 07০ £0:61005 01১55101918 স্যার নীলরতন সরকার, কেদার 

দাস, বামনদাস এরা সব 08102605 [0121৮০:51-র শিক্ষাপ্রার্ধ বিলশাত ফেরত ডাক্তার এখন 

আর বড় কগিক'তায় নাই । ইউরোপে গেলেই শিক্ষালাভ হয় ন।। 1083195-এ £৯0৮০9০৪6 
06019] পথ)" সব 1]... সেখানে ব্যারিষ্টার নাই । কেবল কলিকাতায় 0718109] 5106-এ 

ব্যারিষ্টার 3 0. 61116 2) 09015? 108180156 (00069018) | বিগ্ঠাসাগর, রামমোহন, বঙ্ছিষ। 

রাসবিহাবী শোধ আশুতোয-এদের শিক্ষা? তো! এই দেশের- বিলাত গেলেই যে হল-মার্ক' 

হবে তার কি মানে আছে? ব্রজেন্ত্রশীল--৪ 25৪06 21০$০10096010 1621771751 সব 

বিলাত ফেরতাদের কেটে 96০9০0101 করলেও এত বিদ্য। হর না। বিবেকানন্দ শিখতে বিলাত 
যান নি-“শুচ্যের কি আছে 'প্রতীচাকে দেবার”, তাই বলতে গিয়েছিলেন । এখন কথায় কথায় 
বিলেত যাঁওয়াঁ_--২ হাত কাকুড়ের ১৩ হাতি বিচী” এসব ভাববার কথা। বিলাত খাবার মোহ 
আছে, এ মোহ দূর করতে হবে।” --আচাধ প্রফু্চন্ত্ 



শিশু-পক্ষাঘাত বা পলিওমায়েলাইটিস্ 
প্ীযোগেক্্নাথ মৈত্র 

সূচনা 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্ততপৃব 

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক নৃতন ব্যাধিগ দিকে জন- 

সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 'এই ব্যাধির নাম 

শিশু-পক্ষাঘাত বা! পলিওমায়েলাইটিস্। ভারতের 

চিকিংস1-বিজ্ঞানীর। ৫* বৎসবের অধিক কাল যাঁবৎ 

এই বোগের অস্তিত্ব অবগত থাকিলে স্থযোগের 

অভাবে এতদিন এদেশে এই রোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত 

গবেষণা সম্ভব হয় নাই | 

সম্প্রতি ভানুত সরকানের আমন্ণে বিশ্বঙ্গাস্থা 

সংস্তা হইতে ডাঃ কাজারিনের নেতৃত্বে শিশু-পক্ষাঘাত 

নোগ-বিশেষজ্ঞ একদল বিজ্ঞানী এই রোগ সঙ্গন্ধে 

অনুসন্ধান কাষ চালাইবারু জন্য ভারত ভ্রমণ 

করিয়াছেন । কলে সমগ্র ভারতে এই ব্যাধি 

সম্বন্ধে সুংবাদপর ৪ চিকিংসকম্হলে বাপক 

'আলোচন! চলিতেছে এব রোগনিবারণ 4 

ব্যাধিগ্রস্তের চিকিৎস। সম্পর্কে গবেদণ। আরঙ্ 

হইয়াছে । 

রোগের বিবরণ 

মস্তিষ্কে রক্তের চাপ বুদ্ধির ফলে সম্য় সময় 

মান্ষের অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি অসাড় হইয়। গেলে তাহাকে 

পক্ষাঘাত বা বাতবাধি বলে। শিশু-পক্ষাঘাত এই 

শ্রেণীর রোগ নহে । এই রোগের আক্রমণের সহিত 

রক্তের চাপের কোন সম্পর্ক নাই, ধদিও ফল একই-_- 

পঙ্গাথাত বা অসাড়তা। কি ভাবে এই রোগের 

উৎপত্তি হয় তাহ! আজ আবিষ্কৃত হয় নাই । দেখ! 

ষায়, স্বস্থ শিশু--হাসিতেছে, খেলিতেছে, খাওয়া- 
দাওয়ার কোন ব্যতিক্রম নাই-চমৎকার স্বাস্থ্য) 

কিন্তু হঠাৎ কাদিতে আরম্ভ করিল । ক্রন্দনের কোন 

কারণ দেখ। যায় না, অথচ শিশুব কামার আর এবং 

মুখ, চোখের ভাব দেখিরা বুঝ| ঘায় যে, সে অশেষ 

যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । শরীরের কোথার কি 

যন্ত্রণ-প্রকাশ করিতে পানে না । হাত-পা ছোড়া- 

ছুঁড়িও নাই-_স্ধুই কান্না । ক্রমে জর দেখ। দিল। 
শিশুর অঙ্গ প্রতাঙ্গদি শিখিল, অসাড় ভইঘ1! গেল । 

দেখ] গেল, শিশু চলচ্ছক্তিরতিত-__ পক্ষাঘাত গ্রস্ত । 

জ্বর এবং যন্ধ্ণাপ অবসানে দেখ! গেল, শিশুর 'এক 

বা একাধিক অঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছে । 

রোগের উৎপত্তি ও তাহার ক্রিয়া 

এই রোগের উৎপত্তির কারণ আজও নির্ণীত হয় 
নাই । বিজ্ঞানী বলিতে পারেন নাঁএই ব্যাধি 

জীবাণুঘটিত কিন্া কোনরূপ বিষক্রিয়ার ফল। 

এই রোগ নিষদুষ্ট বায়ু, খাছ্য বা পানীয় কিংবা 

মশ।, মাছি অথবা অনা কোন প্রকারে বাহিত হইয়! 

শিশুর শরীরে প্রবেশ করিষঘা আাধুতস্থেৰ এচ্ছিক 

গতিসঞ্চারক মোটনু নাভস্ অথাৎ কাধকরী 

কোমকে আক্রমণ করে । এই ন্নামুকোষগুলি স্নায়ু 

রজ্জুন সম্মূখের দিকে (ঞ&00000 গা 02 

00:0081 09115) থাকে । এইজন্য এই ব্যাধির 

বৈজ্ঞানিক নাম ০006 41760611017 901101056- 

1165 বা শিশুর তরুণ পক্ষাঘাত । 

প্রতিষেধক ব্যবস্থ! 

এই ব্যাধি সংক্রামক । পরিচ্ছন্নতা এই 

রোগের প্রতিষেধক । বাযুবাহিত ব্যাধি বসন্ত, 

মেনিনজাইটিস, হাম, বক্মা, ইনক্লুয়েঞ্জা প্রসৃতি 

রোগ সংক্রমণের সংবাদে যেমন পল্লীর সকলে 

সাবধানতা অবলম্বন করিয়। থাকেন তদ্রুপ এই 



২২৮ 

বৌগের আক্রমণের সংবাদ পাঁইলেও অবিলম্বে 

পল্লীর প্রতেক ব্যক্তি লবণ-জল দিয়া নাক, মুখ 

এবং গলা পরিষ্কার করিবেন । মাঝে মাঝে লবণ- 

জল দিধা ডুসের সাহায্যে অস্বধৌত করিবেন। 
পরে পধায়ক্রমে লবণ-জল এবং থাইমলের জল 

দিয়া নাক, মুখ এবং গলা পরিষ্কার করিবেন। 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে-__সদি, কাশি এবং কোন রকম 

পেটের গীড়। যেন কাহারও না হয়। আহারাঁদি 

সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ 

গ্রীষ্ষকালে এই রোগের আক্রমণ হয় । এই সময়ে 

শ্সিপ্ধ এবং লঘুপাক আহার গ্রহণ করা উচিত । 

থাগ্য খুব পরিষ্কারভাবে স্থসিদ্ধ করিয়া পাক 

করিতে হইবে (ডাঃ কাজানিনের মতে )। যদিও 

শিশুরাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়। থাকে তবুও 
প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নত1 এবং আহাবাদির 

নিয়ম পালন করা উচিত । বিনেষতঃ এই রোগের 

কারণ নির্ণাত না হওয়ায় বলা চলে না যে, 

বযস্কেরা এই রোগের ক্যারিয়ার অর্থাৎ বাঁতকের 

কাজ করেন কিনা? 

চিকিৎস৷ 
শিশু-পক্ষাঘাত রোগের কোন গুৰ্ধ আও 

আবিষ্কৃত হয় নাই । আমেরিকার চিকিৎসা- 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই রোগে কোনপ্রকার 

ওঁধধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত 

কোন গুঁধধ আবিষ্কিত না হয় ততদিন আন্দাজে 

কোন ওুঁধধ না দিয়া লক্ষ্য কর! উচিত-_শিশুরোগী 

কিসে একটু আরাম বোধ করে। রোগীকে আলাদা 
রাখিতে হইবে । তাহার আহারাদি সম্বন্ধে বিশেম দৃষ্টি 

রাখিতে হইবে । রোগীর ঘর বিশেষ সতর্কতার 
সহিত পরিশোধন করিতে হইবে । তাহার বিছানা, 

কাপড়-চোপড় সর্দ1 পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। 
শুশ্ধাকাঁরী বিশেষ পরিচ্ছন্ন থাকিবেন। তাহার 
হাতের নখ কাটিয়া ফেলিবেন- কাপড়-চোপড় সবদা 
বিশোধক ওুধধ দ্বারা বৌত করিবেন। বাড়ীতে 
ধূপ-ধুনা দিবেন। তারপর যতশীপ্র সম্ভব রোগীকে 
হাসপাতালে পাঠাইবেন । 

শান ও বিজ্ঞান | ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

ভূতপূর্ব মাকিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেপ্ট 
বল্যকালে এই নোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন । 

উত্তরকালে তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি, এই রোগ 

সপ্ঘন্ধে গবেষণা ও রোগগ্রস্ত মাকিন শিশুগণের 

চিকিতসার্থ ভাসপাতাপ স্থাপন কর্সিবার জন্য দান 

করিয়। গিয়াছেন। বিপাতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী 

লর্ড নিউফিল্ড "লৌহ ফুসফুস” (200. 70089) 

হান করিয়া পৃথিবীর সকল বড় হাসপাতালে 

দাঁন করিতেছেন । 

ত ব্সর বোশ্বাই নগরীতে এই রোগ অতি 

ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাউ কবিঘ্াছিল। ডাঃ 

কাজারিনের নেতৃত্বে বিশ্বস্বাঙ্থ্য সংস্থার প্রতি- 

নিধিদল ভারত ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতোক 

বড় সহরেই এই রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছে । 

তাহার! বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং কলিকাতায় 

এই রোগের জন্য গবেষণাগার এবং হাসপাতাল 

স্থাপনের স্থপারিশ করিয়াছেন । 

বড় বড় সহরে যে সকল বিকলাঙ্গ মানুষ দেখা 

যায়, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহার শতকর৷ 

২০ জন বিকলাঙ্গ হইয়াছেন--কোন প্রকার আঘাতের 

ফলে, শতকরা ২০ জন-_ স্নায়বিক কুষ্ট-রোগের, ফলে, 

২০ জন খেসারি ব্যাধির (19005119513) ফলে ২০ 

জন গমির ফলে এবং বাকী ২০ জন শিশু-পক্ষাঘাত 

বা পলিওমায়েলাইটিসের ফলে । 

বিকলাঙ্গ মানুন নিজের এবং জাতির বোঝা 

স্বরূপ । স্বাধীন জাতি চিরকাল এই বোঝা বহিতে 

পারে না; সুতরা অবিলম্বে সকল বিকলাঙ্গের 

সংখ্য। এবং কারণ নির্ণয় করিয়! উহার্দিগকে বিভিন্ন 

শ্রেণীতে ভাগ করিতে হইবে। তৎপরে চিকিৎসা 
করিয়া হতভাগ্যদের মানুষের মত বাচিবার ব্যবস্থা 

করিতেই হইবে । আর ব্যবস্থা করিতে হইবে 
যাহাতে ভবিষাতে এদেশে *' রোগের জন্য কেহ 
বিকলাঙ্গ না হয়। সুস্থ এবং সবল ভিম্ন কাহারও 
বাঁচিবার অধিকার নাই; স্থৃতরাং জাতি হিসাবে 
আমাদের বাচিতে হইলে স্স্থ এবং সবল হইয়াই 
বাঁচিতে হুইবে-_রুগ্র বিকলাঙ্গ হইয়া নহে। 



ভারী-জলের কথা 
প্রীচিত্তরগ্ন দাশগুপ্ত 

'আধুনিক পদার্থবিদ্যায় ভারী-জল আবিষ্কারের 
ইতিহাস চমকগ্রদ। ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী টমসনের 
পজিটিভ রশ্মি” পর্যালোচনার ফলে সাধারণ মৌলিক 

পদার্থের আইসোটোপের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 

১৯১৯ সালে আ্যাসটন্ ভবলিপিযন্ত্র আবিষ্কার 

করায় আইসোটোপস্ সম্বন্ধে গবেষণা অতি 

বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই ধরনের বহু গবেষণার 

ফলে প্রায় সব মৌলিক পদার্থেরই আইসোটেোপের 

খোজ পাওয়া গিয়েছিল; কিন্ত যখন ১৯৩২ সালে 

ইউরে, ব্রিকওয়েড এবং মাঁরফী সবচাইতে সরল 

মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের আইসোটোপের 

সন্ধান পেলেন তখন বিজ্ঞানীমহলে বীতিমত সাড়। 

পড়ে গেল। হাইড্রোজেনের এই আইসোটোপের 

নাম ভারী হাইড্রোজেন বা ডগ্লেটরন। ডয়েটরন 

যদি অন্যান্য সাধারণ নতুন আইসোটোপের মত 

হতে। তাহলে বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন 

কৌতুহল পৌষণ করতেন না। কিন্তু এর একটু 
বিশেষত্ব থাকার দরুণ পৃথিবীর ব্ছু রাসায়নিক ও 

পদার্থবি্ার গবেষণাগারে এসন্বন্ধে গবেষণ। আব্স্ত 

হয়েছিল। বিশেষত্বটুকু এই যে, সাধারণ হাইড্রোজেন 
এবং ভারী হাইড্রোজেনের গুণাবলীর পার্থক্য 

বিচার করা খুব কঠিন নয়। এই কারণেই ষে 

সমস্ত যৌগিক পদার্থে হাইড্রোজেন বর্তমান 

তাথেকে হাইড্রোজেন সরিয়ে ভারী হাইড্রোজেন 

বসালে ফল কি হয় দেখবার জন্যে বহু গবেষণ। 

চলেছে । 

এই গখেষ্ণার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভাবী-জল 

সন্বদ্ধে। সাধারণ জল অক্সিজেন ও সাধারণ 

হাইড়োজেন দিয়ে তৈরী । এই সাধারণ হাইড্রোজেন 

বদলে ভারী হাইড্রোজেন দিলেই ভারী-জলের 

স্থট্টি হয় । জিনিসটি বলতে খুবই সোজা মনে 

হচ্ছে; কিন্তু এর তাঁৎ্প্য অসাধান্ত । বিজ্ঞানীদের 

কাছে ভারী জল একটি অমূল্য সম্পদ; কারণ 

পরমাণুর বুকে লুকীনো। অসীম বহস্যের মুলোদঘাটনের 
পথে ভারী-জলের আবিষ্কার একটি অতি প্রয়োজনীয় 

পরক্ষেপ। এই ভারী-জল আবিষ্কার করার পুরক্ষার 

স্বরূপ ডাঃ ইউরে ১৯১৪ সালে রসায়নে নোবেল 

প্রাইজ পেয়েছিলেন । 

আগেই বল! হয়েছে, অন্সিজেনের সঙ্গে ভারী 

হাইড্রৌজেনের সংযোগ ঘটালেই ভারী-জলের উৎ- 

পত্তি হবে। সাধারণ জল থেকে ভাবী-জলের কোন 

রকম পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। 
ছু'টে। গ্লাসের একটিতে সাধারণ জল এবং অপরটিতে 

ভারী-জল ভতি করে দেখলে ছুটোই এক রকম 

দেখাবে। এমন কি, এদের স্বাদ বা স্পর্শীন্ভৃতিও 

এক রকমের । 

সব রকম সাধারণ কাজ যা আমরা করি 
ভারী-জল দিয়েও তা করা যেতে পারে। 

কিন্তু একট্র বিচার করলেই দেখা যাঁৰে যে, 

সাধারণ জল থেকে ভারী-জল শতকরা ১০ ভাগ 

বেশী ভারী এবং এর স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সাধারণ 

জলের চাঁইতে কিছু বেশী। কিন্তু একটি অদ্ভুত 
বিশেষত্ব আছে এই ভাবী-জলের-_-জীব্জন্ত বা 

গাছপ!লা এর ভেতর বাঁচতে পারে না। ভাবী- 

জলের ভেতর রেখে দিলে বীজ থেকে চারাগাছ 

গজাম্ধ না বা ব্যাঙীচিগুলোও বাচতে পারে না। 

এই ব্যাপার দেখে অনেক বিজ্ঞানী এই মত 

পোষণ করেন যে, প্রত্যেক দিন আমরা যে 

সামান্ত পরিমাণ ভারী-জল শরীরের ভেতর গ্রহণ 

করে খাকি তার ফলে আমাদের ন্নাযুগুলে। দুর্বল 



২৩০৩ 

হয়ে পড়ে এবং অকাল বাধক্য এনে দেয়। 

আবার অনেকে বলেন যে, পরিমাণে খুব সামান্ত 

হলে এর কোন প৫জব- প্রতিক্রিয়া হর না। ডা; 

ইউরে এবং আরও কয়েকজন খুব সামান্ত পরিমাণ 

ভারী-জল খেয়ে দেখেছেন; কিন্তু তাতে তাদের 

কোনরকম ক্ষতি.হয়নি। 

সমস্ত জলেই এতকরা "০১৭ ভাগ ভারী জল 

বর্তমান আছে। কাঁজেই পৃথিবীতে ভারী জলের 
মোট পরিমাণ বাস্তবিক পক্ষে লক্ষ লক্ষ টন, 

সন্দেত নেই; কিন্তু সাধারণ জল থেকে এই সামান্ 

পরিমাণ ভাবী-জলকে পুথক করার প্রক্রিয়া যেমন 

জটিল ও তেমনি ব্যয়সাধ্য | ব্যাপারটা অনেকট] 

একগাদা খড়ের ভেতর থেকে ছোট একটি স্্চ 

খুঁজে বার করবার মত। পারমাণবিক গবেষণার 

জন্যে বিজ্ঞানীরা এই পদার্থটির প্রয়োজনীয়ত। 

খুবই অনুভব করছিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 

১৯৪০ সাল পযন্ত ইউনাইটেড ছ্েটেসে এই ভারী- 
জল তৈরী হয়েছিল মাত্র কয়েক পাউগ্ু। 

ভারী-জল সর্পপ্রথম তৈরী কর: হয়েছিল 

সাধারণ জলের ভেতন তড়িৎ-স্রোত পাঠিয়ে- খুব 

আস্তে আস্তে ্লকে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনে 

ভাগ করে। সাধারণ জলে ধে সামান্য পর্িমীণ 

ভারী-জল বর্তমান সেট] শেষ পযন্ত রয়ে যায় এবং 

তড়িৎ-মআোতের প্রক্রিয়া চালু রেখে যখন মূল জলের 

পরিমাণ ১০*১০০০ ভাগের এক ভাগে পরিণত 

হয় তখন তাথেকে এরায় বিশুদ্ধ ভাবী-জল তৈরী 

কর] সম্ভব হয়। কিন্তু এক আউন্সের তিন ভাগের 

এক ভাগ ভান্ী-জল তৈরী করতে সাধারণ জল 
লাগবে এক টন। উপতন্ত এই প্রক্রিয়ার জন্টে 

যে ভড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন তার পরিমাণও খুবই 
বেশী। যুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর সব চাইতে বড় 

ভারী-জলের প্ল্য।ণ্ট ছিল নরওয়ের ন্থুকন সহরে। 

ঘখন নাজী-বাহিনী নরওয়ে দখল করে নিল 
তখন জার্মান বিজ্ঞানীরা এই প্ল্যা্টকে পুর্ণোগ্যমে 

চালিয়েছিল। তিন বছরে ষে পাচ টন ভারী-জল 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ৩য় ব্য, ৪থ সংখ) 

তৈরী হঘ় তা তাদের আণবিক বোমা আধিষ্কারে 

গ্রয়োগ করা হয় । কিন্তু মিত্রশক্তির বোমার 

আঘাতে এই প্র্যাণ্ট বিনষ্ট হবার ফলে জার্মেনীর 

প্রতিষোগিতায় জেতবার আশাও সমুলে বিনষ্ট 

হয়ে যায়। কিন্ত আশ্চযের খিনয়,। নরওদের 

এই ভারী-গলের প্ল্যান্টই আমেবিকীর আপধিক 

বোমা তৈরী করার পখ সুগম করে দিয়েছিল। 

তার ইতিহাল খুবই চিত্তাকর্ষক । ১৯৪* সালে 

জার্মীনরা যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন 

ফ্রান্সের খ্যাতনাম] বিজ্ঞানী অধ্যাপক জোলিও 

কুবীর নিকট নরওয়ের প্ল্যান্ট থেকে তৈরী 

প্রায় চল্লিশ গ্যালন ভাবী-জল ছিল। তিনি এই 
অমূল্য সম্পত্তিকে আক্রমণের সন্দে সঙ্গে তার 
সহকমী হলবান্ ও কোভারস্কির সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে 

পাঠিয়ে দেন। ১৯৪৩ সালে অধ্যাপক হলবান ও 

কোভারস্কি যখন যুক্তভাবে মিত্রপক্ষের আণবিক 

বোমা তৈরী করার বৈঠকে যোগ দেন তখন 

এই লম্মেলনের হাতে ভাবা তাদের অমূল্য সম্পত্তিটি 
দিয়ে দিয়েছিলেন । 

ইউবেনিয়ামকে প্রুটোনিয়ামে রূপাস্তঙ্িত 

করতে হলে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করতে হয় 

এবং আণবিক বৌমা আবিষ্কারের বনুপূর্ব থেকেই 
বিজ্ঞানীরা এট] জানতেন যে, ইউবরেনিয়াম-পাঁইলে 

নিউট্রনের গতি কমিয়ে দেবার জন্যে “মভারেটাও 

হিসেবে ছুটে৷ জিনিস ব্যবহার কর যেতে পারে। 

এই ছুটে। জিনিস হলো--গ্র্যাফাইট ও ভারী-জল। 

গ্র্যাফাইটের কতকগুলো অস্থবিধা আছে। 

প্রথমতঃ, গ্র্যাফাইট মুল্যবান নিউট্টনকে শোষণ 
করে নেবার চেষ্টা করে ও নিউট্রনগ্তলোকে কাজ 

করতে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, নিউট্রনের গতি 

কমিয়ে দেবার পক্ষে ভারী-জল থেকে এ অনেকটা 

কম কার্ধকরী। কিন্তু গ্র্যাফাইটের খম্ত স্থবিধা-_ 

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।. সাধারণ “লডঃ 

পেশ্সিলে যে পদার্থ টি ব্যবহৃত হয় সেইটাই গ্র্যাফাইট 
এবং অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির লুত্রিক্যাণ্ট: হিসেবেও 



এপ্রিল, ৬১৯৫৩ ] 

গ্র্যাফাইট ব্যবন্ৃত হয়। কাঁজেই অবিলম্বে ইউ. 

রেনিয়াম-পাইল তৈরী করবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে 
গ্্যাফাইট পাওয়া খুবই সহজ। 

কার্ষের দ্রুততাই ছিল সেই সময়ে আসল 
কথা। কাজেই গ্র)াফাইট-ইউরেনিয়াম-পাইল 

যদিও তৈরী হচ্ছিল তবুও ভারী-জল তৈরীর 

দ্রুত পন্থ। আবিষ্কারের জন্তে বিজ্ঞানীরা প্রাণপণ 

চেষ্টা করছিলেন। তবুও ১৯৪৩ সালে দেখা গেল-_ 
উৎপাদন এতই শ্রথ যে, একটা ইউবরেনিয়াম-পাইল 

নির্মাণ করবার মত ভারী-জল তৈরী করতে অন্ততঃ 

দুটি বছর লেগে যাবে। 

তখন অধ্যাপক ইউনে এক পতুন উপায় 

উদ্ভাবন করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, 

সাধারণ জলের সঙ্গে যি বিশেন কতকগুলে। অবস্থান 

ভেতর দিয়ে হাইড্রোজেন মেশানো হয় তাহলে 

সাধারণ জলে ভ।বী-জলের পরিমাণ প্রায় তিন চার 

গুণ বেড়ে যায়। তখন সাধাখণ জল থেকে বেশী 

পরিমাণ ভাগী জল পৃথক করা সম্ভব হবে। এ 

প্রক্রিয়ার জন্যেও গ্রচুর পারমাণ হাইড্রো-ইলেকটি,ক 

শক্তির গ্রয়ো্গন। আর প্রয়োঙ্গন একটি প্র্যান্টের 

এবং সেটি পরিচালনার জন্যে একদল স্থশিক্ষিত 

কর্মীর। এই ধরনের একটি প্র্যাণ্ট তৈরী করা 

হয়েছিল ক্যানাডায় এবং এই প্ল্যাপ্টংক কাজে 

লাগিয়ে ১৯৪৪ সালে ভাপী-জল-ইউরেশিয়াম-পাইল 

তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল এবং গ্র্যাফাইট পাইলের 

চাইতে এ পাইল অনেক বেশী কাধকরী প্রমিত 

হয়েছে । এই পালে আরী-জলের ট্যাঞ্চটর 

আয়তন কি ছিল তা ঠিক জান] যায়নি; কিন্ত 
ক্যানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল যে একটি 

পরাঁক্ষামূলক ট্যাঙ্ক তৈনী করেছিল নেটি মস্ত বড় 

একটি ঘরের সমান। কিন্তু চাহ্দ। এবং সরবরাহের 

দরুণ মূল্যের ওঠা-নামার কঠিন নিয়ম এই দুমুল্য 
পদ্দার্ঘটিব ব্লোতেও ঘটেছিল। তাঁই ১৯৪৭ 

সালের মে মাসে যুদ্ধের পরে আণবিক-শক্তি 
কমিশন একটি অ্ুত যুদ্ধ-উদবৃত্তির ঘোষণ| করলেন । 

ভারী জলের কথ। ২৩১ 

সেট হলো এই ভারী-জল এবং তার দামও করে 

দিলেন খুব কম। 

খুব অল্পমূল্যে ভাঁবী-জল পেয়ে প্রায় সব আণবিক 

গবেষণাকারী ও পদার্থবিজ্ঞানীর1 খুব উৎসাহী হয়ে 
উঠলেন । বিশেষতঃ চিকিৎসাব্ছ্চার গবেষণাগার- 

গুলো এই ভাগী-জল পেয়ে খুবই উপকৃত হলো; 

কারণ মানুষের শদীর কি করে খাগ্যকে গ্রহ্ণ 

করে দেখবার জন্যে এই ভাবী-জলকে বিজ্ঞানীর। 

ব্যবহার করলেন-ঠিক যেমন করে করেছিলেন 

তেজগ্ি্ পদার্থের দ্বারা। খাগ্চের সঙ্গে মিশিয়ে 

দিলে ভারী-জল শরীরের মধ্যে যাবতীয় 

বাঁসায়নি ৯ প্রক্রিয়ার ভেতর অপরিবতিত থাকবে 

এবং সবশেষে এর অবস্থান সহজে আবিষ্কার 

করা যেতে পারে। টব-বাসায়নিকেরাঁও ভারী- 

জলের প্রয়াজনীফতা অনুভব করছেন। সমস্ত 

জীবন্ত বস্তুর গঠনে হাইডোকাবন একটি প্রধান 

উপার্দান এবং হাঁইড়োজেন, অক্সিজেন ও কার্বনের 

জটিল মিশ্রণের দ্বাগা যৌগিক পদার্থের সংখ্যাও 

কয়েকশ, হাজার । বিভিন্ন ওষুধ এবং রং এই 
হাইড্রোকাবন পরিবারের অন্তর্গত। কাঁজেই এই 

অতি প্রঞ্জোজনীয় পদার্থের সাধারণ হাইড্রোজেনকে 

সরয়ে ভারী হাইড্রোজেনকে বসিয়ে দিলে কি 

নতুন পদার্থের স্ষ্টি হবে এবং তাদের ধমই বা 
কি হবে-এ এক অতি উত্তেঙ্জনামূলক গবেষণার 

বিষয় । 

কিন্তু ভারী-গলের সবচাইতে প্রয়োজনীয় 

ব্যবহার হচ্ছে আণধিক শক্তির উৎপাদনে । 

ডয়্েটরন--অর্থাং ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর 

কেন্দ্রিনকে সাইক্লোক্রোন দ্বারা অমিতগতিসম্পন্ন 

করে এগ্ত পরমাণু চুর্ণ করা হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে 

আণবিক শক্তি উৎপাদন ও ইউ:রনিয়াম-পাইলে 

বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী নিয়ন্ত্রণ করবার পক্ষে এইটাই 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু । 

অধুনা পৃথিবীর বিভিন্নদেশ এই ভারী-জলের 
প্রয়োজনীয়ত1 হাদয়ঙ্গম করেছে। তাই সেদিন 



২৩২ 

ক্যানাডা ঘোষণ! করেছিল যে, পৃথিবীর সব চাইতে 

বড় ভারী-জল ইউরেনিয়াম-পাইল তাদের 

ওণ্টাবিওতে স্থাপিত হয়েছে । বুটেনও ভিডেন্ট সরে 

একটি প।ইল স্থাপন করেছে এবং ফ্রান্সও নরওয়ের 

প্রযাণ্টটিকে সারিয়ে নিয়ে তা থেকে ভারী-জল 
গ্রহ করছে। 

সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞ'নী ডা: লিও মাইটুনার, 

ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

যিনি আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে যথেষ্ট 

সহায়তা করেছেন_-ভটার 'সহকর্মীদের নিয়ে 
কহলমে এই ভারী-জলের প্র্যাণ্ট নির্মাণ করছেন। 

রাশি্াও ষে ভারী জল উৎপাদনের চেষ্টা করছে 

এবং তাকে ইউরেনিয়াম-পাইলে ব্যবহারের চেষ্টা 
করছে-_ এনন্বন্ষে সন্দেহ নেই । আমাদের দেশকে ও 

এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। 

মৌমাছি পালনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রা্দি 
ভরীবিমল রাহ। 

মৌমাছি পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে 
কিছু জানিবার পূর্বে মৌমাছি পালনে ব্যবন্ৃত 
যন্ত্রাদির সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন । 

চাকবাস বা 'হাই৩» £-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
মৌমাছি পালনে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন 
আধুনিক চাকবাসের। যদিও আধুনিক চাকবাস 
ও আদিম চাকবাসের মধ্যে বিশেষ কোনও 

পার্থক্য নাই এবং সম অবস্থায় মধু উত্পাদনের 
পরিমাণও সমান থাকিবাব সম্ভাবনা তথাপি 

বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনে আধুনিক 

চাকবাসেই মধু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 

সম্ভব। স্বাভাবিক চাঁকবাঁস মধুপূর্ণ হইয়া গেলে 

স্থানাভীব বশতঃ আর অধিক মধু জমাইবার 

উপায় থাকে না। ফলে চাকের মৌমাছির! 

কর্মহীন হইয়! পড়ে এবং এবং দলের পর দল ঝশাক 

নিক্ষেপ করিয়া আদি উপনিবেশকে মধু সঞ্চয়ের 
পক্ষে আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করিয়! তাহার 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করিয়া দেয়। কিন্তু আধুনিক 
চাকবাসে ইহা সম্ভব নয়। 

আধুনিক চাকবাস ব্যতীত মৌমাছি পালনের 

পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক ব্যবস্থাই 

অবলম্বন করা সম্ভব হইয়া উঠে না। আধুনিক 
চাকবাসে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়োজনান্ট্রূপ 
কর্মী স্থষ্টি করিয়া প্রচুর পরিমাণ মধু সংগ্রহ 
করা সম্ভব। পরিবর্তনযোগ্য ফ্রেমযুক্ত আধুনিক 

চীকবাস সহজেই পরীক্ষা কর| যায় এবং যথাসময়ে 
মধুপূর্ণ ফ্রেম পরিবর্তন করিয়া তাহার স্থলে নৃতন 
চাক সমেত ফ্রেম স্থাপন করা সম্ভব হয়। 

আধুনিক চাকবাসেই ঝাঁক নির্গমন বহুলাংশে 
সংযত করা সম্ভব হইয়াছে । 

আধুনিক চাকবাস পরস্পর অসংলগ্ন চারি অংশে 

বিভক্ত । যথা,_-(১) নিয় তক্তা; (২) লালনাগার ; 
(৩) তল; (৪) ঢাকনা । ইহা এরূপভাবে 

প্রস্তুত হনয়! উচিত ষে, একটির উপর একটি স্থাপন 

করিলে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যাঁয়। লালনাগার ও 

তলে অপস'রণযোগা ফ্রেম থাকে । এই ফ্রেম 

সন্লগ্ন চাকপত্র-ভিত্তির উপর মৌমাছিরাঁ চাঁক 
প্রস্তত করে । আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই 
তল, লালনগার অপেক্ষ। ছোট হইয়া থাকে 

এবং তল একমাত্র মধু সঞ্চয়ের ভাগার রূপেই গণ্য 
হয়। কিন্তু সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনার জন্ত 
উভয়ের আকার সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় । লালনা- 
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গাঁরের উপরিস্থিত সম্মীপের তল আজকাল দ্বিতীয় 

লালনাগাররূপে ব্যবহৃত হয়। এই প্রথায় ছুইটি 
রাণী মৌমাছি ব্যবহার, করিয়। অতি অল্প সময়ের 
মধো কর্মী-সংখ্য! বৃদ্ধি কর! সম্ভব হয় ৪ উপযুক্ত 

সময়ে অধিক সংখ্যক কর্মী পায় যায় । 

মৌমাছি পালনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি 

লালনাগার্ ও সমস্ত তলের উপরিভাগে প্রথম 

একটি আবরণী থাকে এবং ভাগার উপর ঢাকন। 
বা চাক্বাপের ছাঁদ থাকে । উন্তাপ সংরক্ষণের 

জন্যই সাধধণতঃ আবরণী ব্যবল্গুত হর । আবরণী 

৩৩ 

মিলনের জন্য নিউটন চাঁকবাস হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ 

ও ল্যাংস্টথ চাকবাসের ফ্রেমের ঠিক অধ্ব মাপের 
একপ্রকার চাকবাস ব্যবহৃত হয়। নিউটন চাকবাস 

ইহারই অনুকরণে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। সমতল 

প্রদেশের মৌমাছির জন্য ৫ নিউটন চাঁকবান উপযুক্ত 
নহে। 

মৌমাছির পালকদের সুবিধার জন্য দেশের 

সধত্র এক প্রকারের চাকবাস প্রচলন করা অত্যা- 
বশ্যক।॥ দেশের বাহিরের মৌদাছি পালকদের সহিত 

সাময়িক- 

আবরণীর ব্যবস্থা 

কাঁচ, পেষ্টবোড, পাতলা কাঠ অখব। 

ভাবে খবরের কাগজ দিয়া€ 

করা যাইতে পানে। 

আমাদের “দশে চারিপ্রকার চাকধাস ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে১১) ল্যামথ, (২) ব্রিটিশ 

স্ট্যাণ্ডার্ড ; (৩) জিগুলিকোট ও (৪) নিউটন। 

ইহার মধ্যে ল্যাংস্টথ সর্বাপেক্ষা বড় ও পখিবীতে 

সর্বাধিক বাবহৃত হইয়া! থাকে । নিউটন চাকবাস 

খুবই ছোট । ইহ] সমতল প্রদেশের মৌমাছির জন্যই 
বিশেষভাবে প্রস্তৃত। আমেরিকায় রাণী মৌমাছিদের 

যোগাযোগ বজায় বাখিতে হইলে পৃথিবীতে মর্বাপিক 

প্রচলিত চাকবাসকেই দেশীয় চাকবাসের মান 

হিসাবে পরা উচিত। বিভিন্ন মাপের নিউটন 

চাঁকব।সই আমাদের দেশে অথিক সংখ্যায় ব্যবহৃত 

হয়। ইই| পার্ধত্য মৌমাছিদের পক্ষে অত্যন্ত 

ছোট; কাজেই হিমালয় অঞ্চলে আজকাল ল্যাংস্ট,থ 

চাঁকবাসই অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হইতেছে । কিন্তু 

হিমালয় প্রদেশেবও সবত্র ল্যাং্টথ চাকবাসে 

আশানুরূপ ফল লাভ হয় না । এই কারণে চাঁকবাস 
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নির্বাচনও আমাদের দেশে একট কঠিন সমস্ত] 

রহিয়! গিয়াছে । 

নিউটন চাকবাসের ন্যায় ক্ষুদ্র চাঁকবাস 

ব্যবহার করিলে তাহা! অধিক সংখ্যায় বসাইতে 

হয়। চাঁকবাসের সংখ্যাধিক্য হইলেই তাহার 

ব্যবস্থাদির 'জন্য অধিক সময় ও শরমের 

প্রয়োজন | ল্যাংস্টথ চাকবাস আয়তনেই কেবল 
বৃহৎ নহে, পরন্ত ইহার ছ্বার। সময় ও শ্রম লাঘব 

করা যায়। বলা বাহুল্য রাণী মৌমাছির মিলনের 

জন্য নিউটন চাকবাস প্রশস্ত হইলেও__আপুনিক 

ব্যবস্থায় মৌমাছি পাঁলনে তাহা উপযুক্ত নহে। 
ল্যাংস্টথ চাকবামের উপযুক্ত আয়তনের জঙ্থা 

তল উপযুপরি অধিকসখ্যক লালনাগার ও 

গান ও বিজ্ঞান 

উর. 

[ ওয় বধ, ৪র্ঘ সংখ্যা 

আচরণের পাথক্য হেতু সকল স্থানে সাফল্যের 

সহিত ল্যাংদ্টথ চাকবাস ব্যবহার করা সম্ভব 

ন। হওয়ায় ইহা অপেক্ষা! কেঞ্চিং: ক্ষুদ্র আয়তনের 

চাকবাস ব্যবহৃত হইতেছে: আমাদের দেশের 

সমতল পার্বত্য অঞ্চলের মৌমাছির আকার, আচরণ 

ও প্রজনন ক্ষমতায় এরূপ পার্থক্য দেখ! যায় যে, 

একই রকমের চাঁকবাস প্রচলনের চেষ্টা দুরূহ 
বলিয়াই মনে হয়। অথচ অন্য দেশের সহিত 

ভারতবর্ষে প্রচলিত চাকবাসের মানের সমত। 

ন1 করা গেলেও ভারতবর্ষে মৌমাছি পালনের 

উন্নতির জন্য সব ভারতীয় মান একরপ হওয়। 

বাঞ্চনীয় । মৌমাছি পালনে আমরা ইউরোপ ও 

আমেরিকার বহু পশ্চাতে পড়িয়া বহিয়াছি। 

০ সপ পপি পি পি পি সপ পি কট 

ল্যাংস্ট.থ ফ্রেম 

অনায়াসেই সাজান যায়। এই স্থুবিপার জন্য 

আধুনিক মৌমাছি পালনে ল্যা*স্ট চাকবাস 
ক্রমান্বয়ে সকল দেশে গৃহীত হইতেছে । 

মৌমাছি পালনে আমরা! ঘি ভারতীয় মৌমাছি 

ব্যতীত অন্ত মৌমাছি ব্যবহার না করি তাহ] 

হইলে ইহার সভিত সঙ্গতি রাখিয়া চাকবাস 
ব্যবহার করিতে হষইঈলেৎ আমাদের নিউটন 

অপেক্ষা কিঞ্চিদধণিক আয়তনবিশিষ্ট চাকবাস 

ব্যবহার করিতে হইবে । যদি হিমালয় অঞ্চলের 

সকল মৌমাছির আকার এক নহে তথাপিও 

এতদঞ্চলের প্রায় সর্বত্র ল্যাংস্ট,থ চাকবাস প্রচলনের 

চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু মৌমাছির আকার ও 

অষ্টাদশ শতাবিতে ইউরোপ ও আমেরিকায় 

মৌমাছি পালনের যেরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল 
বর্তমানে আমাদের দেশের মৌমাছি পালন পদ্ধতি 

তাহ! অপেক্ষা উন্নত নহে । ভারতবর্ষের মৌমাছি 

পালন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভাল 

জাতের মৌমাছি আমাদের দেশে আমদানী করা 

প্রয়োজন । নচেৎ উপযুক্ত দেশীয় মৌমাছি নির্বাচন 
করিয়! স্থ প্রজনন দ্বার! তাহাকে বিদেশী মৌমাছির 
সমকক্ষ করিয়া লইতে হইবে।, শেষোক্ত পন্থায় 
চলিলে বর্তমান মৌমাছি পালন পদ্ধতি অণুসরণে 
পাশ্চত্য দেশসমুহের সমকক্ষ হইতে একশত বৎসর 

বা তাহারও অপ্রিক সময় লাগিয়। যাঁওয়া বিচিত্র 
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নহে। সতর্কতার সহিত বিদেশী মৌমাছি আমদানী 
করিলে মৌমাছি পালনের বহু সমস্তার সহজ 
সমাধান হইতে পারে। 

চাঁকপত্রভিত্তি £--দ্রুত সংখা বুদ্ধির অক্ষমতা 

ও অসমতার জন্য সর্বক্ষেত্রে ষেমন একই রকমের 

চাঁকবাস ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেইরূপ মৌমাছির 

আকৃতিগত পার্থক্যের জন্য একই মাপের চাকপত্র- 
ভিত্তি ব্যবহার করাঁও সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের সফলতা! অনেকাংশে এই 

চাঁকপত্রভিত্তির মাপের সুক্মতার উপর নির্ভর 

করে। দেশীয় মৌমাছির আরুতিগত অসমতা হেতু 

মৌমাছি পালনে প্রয়োজনীয় যন্তরাি ২৩৫ 

করা হয়। কিন্তু কেবল মৌমাছির মোম দ্বার! 
প্রস্তুত চাকপত্রতিত্তির বিস্তৃতিপরায়ণত! সংযত 

করা কষ্টকর বলিয়া ইহার অভ্যন্তরে উদ্ভিজ্জ 

মোমের পাত দিয়া ইহাকে অবিস্তৃতিপরায়ণ 

কর। হ্য়। চাকপত্রভিত্তি অবিস্ততিপরায়ণ না 

হইলে ফ্রেমে সংলগ্ন সমগ্র চাকপত্রভিত্তির উপর 

প্রস্তুত চাকের উধ্বংশ বিস্তৃত হওয়ার দরুণ তাহাতে 

অণ্ড প্রসবিত হয় ন|। সেই জন্য মধুউৎ্পাদন 

কালে ওই স্থান শূন্য থাকায় মৌমাছির ইহাতে 

মধু ভরিয়া দেয়। এই প্রকার ফ্রেমে মৌমাছির 
অণ্ড ও কীট পূর্ণ থাকার নিষ্কাশক যঞ্ধ্রের 

নিউটন ফ্রেম 

একই নিদিষ্ট মীপের চাঁকপত্রভিত্তি প্রস্তত সম্ভব 

নয়। চাকবাস-নির্বাচন সমস্যা হইতেও আমাদের 

দেশীয় মৌমাছির জন্য সঠিক মাপের চাকপত্র- 

ভিত্তি প্রস্তত করা কঠিন ব্যাপার । অসম মাপের 

চাঁকবাসের জন্য মধু উৎপাদনে ইতর বিশেষ হইতে 

পারে। কিন্তু সঠিক মাপের চাকপত্রভিত্তি ব্যবহার 

না করিলে অধিক মধু উত্পাদনের সকল গ্রচেষ্টাই 

বার্থ হইতে বাধ্য, এমন কি সমগ্র মধু উৎপাদনও 

বিপধজ্ত হইতে পারে। 

চাকপত্রভিত্তির অভ্যন্তরে সুঙ্ম তাঁর অনুপ্রবিষ্ 

করাইয়। ইহার বিস্তৃতিপরাযণতা নিরোধের চেষ্ট| 

কেন্দ্রীপসারী গতি দ্বারা মধু নিফাশন সম্ভব 
হয় না। 

যদি চাঁকপত্রভিত্তি প্রস্তুত করা সম্ভব না 

হইত তাহা হইলে আধুনিক চাঁকবাস ও অন্য 
ব্হু প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও তথ্য সত্বেও মৌমাছি 
পালন আধুনিক পথায়ে পৌছিত কিন! সন্দেহ । 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালনে চাকবাঁস, 

মধুনিফাশক যন্ব ও অন্যান্য বহু প্রকার যন্ত্রে 

ন্যায় মৌমাছিও একটি ষন্ব বিশেষ । কাজেই কোনও 

বিশেষ মৌমাছিকে আধুনিক মৌমাছি পালনে 
সহিত খাপ খাওয়ান না গেলে তাহাকে বিদায় 
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দিয়! অন্য উপযুক্ত মৌমাছি আমদীনী করিতে 

হইবে । 

মধু নিষ্কাশন মন্থ্ _পুরাকালে সব দেশেই মধুপৃণ 

চাক নিংড়াইয়। মধু বাহির কর! এবং 
এখন আমাদের দেশে অধিকাংশ নপু নিংড়াইয়াই 

বাহির করা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 

মৌমাছি পালনে ফেদের মধ্যে প্রস্ত মধুপূর্ণ 
চাক কীড়াশূন্য থাকে বলিয়া কেন্দ্রীপসারণী গতি- 

বেগ মধু নিক্ষাশন যন্ত্রে বিশুদ্ধ মধু স"গ্রহ সম্ভব 

হয়। স্বভাবজাত চাকে মধু ও কীড়া সাধারণতঃ 
একই চাকে খাকে বলিয়। যন্ত্র সহ্ঘোগে মধু 

হইত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ লংখায। 

উদ্ভাবন করেন । ইহার পর হইতে এই ব্যবস্থাকে 

ভিত্তি করিয়া নানাপ্প মধু-শিষ্ষীশন যন্ত্র প্রস্তত 

হইর। থাকে।  ব€মানে , এককালীন শতাধিক 

ফ্রেম হইতে মধুনিঞাশন উপযোগী বিদুৎ চালিত 

নিক্ষাশন যন্্৪ পাঁওয়! থায়। 

প্যাংস্টথ উদ্ভাবিত পরিবঙতনযোগ্য ফ্রেমযুক্ত 
আধুনিক চাকবাস এব হুরুস্ঠ। উদ্ভাবিত মধু 

নিঙ্গাশন বন্ধই মৌমাহি পালন প্রখাষ এভাপুশ দ্রুত 

উন্নতির কারণ। বস্তুতঃ ইহা পর হইতেই 

বৈজ্ঞানিক উপাবে দৌমাঠি পালন প্রধান গ্রচগন 

হয় । 

হাঁইভ-টুল বা ফাঁলক 

নিষ্কাশন কালে মধুর সভিত কীডঢ়াপ চাক হইতে 

নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । এই কারণে মধুর বিশুদ্ধতা 

রক্ষা কণা কণ্ঠকর। নিংডাইয়া বাহির করা মধুর 

সহিত বহুল পরিমাণে মৌমাছির ডিথ্ব, শুক € 

কীডার রস মিশ্রিত ভইয়া যায়। এতদ্বাতীত 

নিংড়াইবার কালে হন্তপ্থিত মল! মিশ্রিত হইয়া ও 

মধুর বণ মলিন হয়। মধুনিষ্ষীশন যন্ত্রে মধু 

বাহির করিয়া লইয়া ফ্রেমশ্থিত চাক বার বার 

ব্যবহার কর! সন্তব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি 
পালনে মধুর পরিমাণ বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম 
উপায়। এক পাউগ্ড ওজনের চাঁকপত্র প্রস্তুত 

করিতে মৌমাহিরা ইহার পনের গুণেরও অধিক 

মধু ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই জন্য চাকপত্র 

অক্ষত রাখিয়া বার বার ব্যবহার করিতে পারিলে 

মধু উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। যন্ত্রের 

সাহায্যে নিক্ষাশিত মধু স্বাদে, বর্ণে গন্ধে ও 
বিশুদ্ধতায় নিংড়ানো মধু অপেক্ষা শরেষ্ট। 

১৮৬৫ খুঃ অব ভিনিসের মেজর ভি, হুরুস্চ কা 

কেন্দ্রীপসারণী গতির সাহায্যে মধু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা 

কাঁপক যন্্র:-মৌমাছি পাণনে প্রয়োছনা- 
সারে ফালকের নাম বর। যার। বলিতে গেলে 

ম্বাধুনিক মৌমাছি পালনের প্রায় নকল কাধেই 

ইহার প্রয়োগন হর। চাকবাসের অশ সকল 

জুডিয়া গেলে ইহার দ্বারা সাথান্য চাঁপ দিয় যুক্ত 

অংশ মুক্ত করিতে হয়। ফ্রেম, মোম ও মৌমাছি 
সংগ্রহীত আঠায় শক্ত হইয়া বসিয়া গেলে ইহার 

এক পাশ দিরা সামান্য চাড় দিলেই তাহা সহজে 

বাহির বাহির হইয়। আসে। চাঁকবাঁমের ভিতবে 
কোনও স্থানে আঠা, মোম বা ময়লা লাগিয়া থাকিলে 

ইহা দ্বারা চাচিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে । 

মৌমাছিশাল। পরীক্ষানত মৌমাছি পালকের 

পক্ষে ইহ। সবক্ষণের জন্য প্রয়োজন । 

ধুমদানী £-_চাকবাস পনীক্ষার সময মৌমাছিদের 
শীস্ত রাখা ও নিজের নিরাপত্তার জন্য চাঁকবাস 

খুলিবার কালে ধুম প্রয়োগের« প্রয়োজন হয়। 

ধূমদানী হইতে জোরে ধুম-নির্গমন কালে অগ্নি 
প্রজ্জলিত হইয়া মৌমাছিদের কোনও অনিষ্ট সাধন 
করে না। মৌমাছি পাঁণনে ইহ! ঘত্যাবশ্যক | 



এপ্রিল, ১৯৫০] 

মুখাবরণী £_ মৌমাছিশালায় কর্মনিরত থাকা 
কাঁলে মুখাবরণী ব্যবহ্থার করিলে মৌমাছির হুল 
বিদ্ধ হওয়ার মাশঙ্ক। থাকে না। অনেক সময় 

নানাকারণে মৌমাছির! রুই হইয়! উঠে। সেই 

সমর মুখাবরণী আনম্মরক্দায সাহাধা করিষ| থাকে। 

দস্থান £--প্রথম প্রথম মৌমাছি লইরা। কাছ 

করিবার'নমর় দপ্তান| বাবহার কর। ভাশ। দাস্তানায় 

অনেক সময় কাছের অস্ুবিস] 

দস্তানায় আহ্ুুলী পলির মাথ। কাটঘ। নিলে আর 

সে অস্থবিধ। থাকে না। মৌমাছিদের মদো কাঙ্গ 

করিতে অভ্যস্ত হইলে আর দস্তানান প্রযোজন হয় 

না। 

পাণী রোপা ২-ঝ ক শির্গমনের সম পাণার 

বৃহিগমন রোধ কনিধ। ঝাক নিক্ষেপ বন্ধ করিতে 

ও পু” মৌমাছিদের বাহিরে বাখিবার জনা উহা 
ব্যবহৃত হয়। অধিক মধু উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় 
ইহার গ্রয়োজন মথেষ্ট। 

রাণী-কোথ ধক্ষণী £_-এক চাকবাসে একাপিক 

রাণী উৎপাদন করিতে হইলে প্রতোকটি বাণী 

কোন উহার দবার। আবত করিঘ| দিতে য় । এইরূপ 

আধুত না থাকিলে যে ণাণী প্রথম শি্গত ই 

অন্য সকল ব্রাণী-কেষ নষ্ট করিয়া কেলে। 

»য বটে; কিন্তু 

পপ 

০২ ৫গ 

মৌমাছি পালনে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ২৩৭ 

রাণী পোষা খাচ| £-_রাণী-শূন্য চাকবামে নৃতন 

রাণী দিবার কালে গ্রথম কয়েকদিন তাহাকে 

বিশেষভাবে নির্সিত খাঁচার অবরুদ্ধ করি] 

মৌমাছিদের উপনিবেশে দিতে হয়। ধীরে দীবে 

রাণীর গাত্রগন্ধ পরিবতিত হইয়। নৃতন উপনিবেশে 
বাণীরূপে গৃহীত হইরা ধার । এক স্থান হ 

স্থানে রাণী পাঠাতে ৭ ই] ব্যবজত হয় ও স্বস্কানে 

পৌছিয়া ইভাই বাণা পোষার জন্য রাণী-শূন্য চাকবাসে 
বূক্ষিত হয় । 

কোষ উন্মোচনী ছুপিক] £ - মধপূর্ণ হইলে মধুকাষ 

সমৃহ মোমের ঢাকনা দ্বারা আবু হর ও চাক 

হইতে মধু নিষ্ষাখনের পুর্বে কোধ-উন্মে।চনী ছুবিকা 

দ্বারা কোঘমুখ কাটির! দিয়। নিষ্কাখন যন্ত্রে খুরাইলে 

মধু বাহির ভইরা আসে। কৌমমুগ কাঁটিয়। না 

ধিলে মধু বাতির কনা যায় না। ইউরোপ ও 
আমেরিকার যন্বচাপিত স্বরংক্রিয় কোষ উন্মোচনী 

ছুপিকাও ব্যবহৃত হয়। 

এই সকল যন্ত্র ও অশ্ব ব্যতীত ফ্রেমে তার 

লাগাইবাপণ ৭ তার প্রধেশক যন্ধ এব কয়েক প্রকার 

অন্্ মৌমাডি পালনে গ্রয়োছন হয়। মৌমাছি 
পালনের প্রক্রিরা প্রসঙ্গে যথাস্থানে তাচাদের পৰিচয় 

দেপ্গাই গুবিপাজনক | 

ইতে অন্য 

“প্রাকৃতিক নিষম শুত্র(কাঁরে লিপিবদ ববাই বিজ্ঞানের কী । উভাতে নির্বোধের চোখে 

ধাধ1 লাগে, বুদ্ধিমানের পক্ষে মানদিক শ্রমের সংক্ষেপসাধন ঘটে | নির্বোপে বলে, নিউটন 

আপেল ফল পতনের কারণ নিদ্দেশ করিদ্া গিয়|ছেন; বুদ্ধিমীন জানেন, নিউটন দেখাইয়াছেন_- 

আপেল কল জগতে যে নিযনমে চলে, গ্রহ উপগ্রহ হইতে ধুমকেতু উঞ্ীপিগড পযান্ত সেই নিয়মে 
চলে। কেন চলে, নিউটন ডানতেন না, 

থাকিত, হয়ত আর ও ভাল হ 

পাঁওয়] যাইত |” 

আমরাও জানিনা নিয়ম আছে, ভাল। নিয়ম ন। 

ইত। অন্ততঃ এই ভুর্বহ মানবদেহ ধারণের দায় হইতে অব্যাহতি 

-বামেম্রন্দর 



নাইট্রোজেন-বন্ধন 
শ্রীমাধবেক্্রনাথ পাল 

বর্তমান সভাতায় নাইট্রোজ্নের দান যে কত- 

খানি তার ইয়ন্ত। নেই । কিস্যষ্টি কাধে, কি ধ্বংস 

সাধনে প্রত্যেকটিতেই আছে নাইট্রোজেনের একটি 

তত্ব স্থান। উদ্ভিদের খাগ্যরূপে উহা নাইট্রেট 

আকারে প্রয়োজন । উদ্ভিদ সেই নাইকট্রোজেনকে 

প্রোটিন জাতীয় পদার্থে বূপাযিত করে? আমাদের 

খাছ হিসেবে সঞ্চঘু করে থাকে । কিন্তু মৃত্তিকাতে 

এই নাইট্রেট প্রচুর পরিমাণে পা ওয়া যায় না বলে 

নাইন্রোজেন ঘটিত সার (যথ।-আ্ামোনিয়া, 

নাইট্রোলাইম্ উত্য।দি ) মৃত্তিকাকে সরবরাহ করতে 

হয়। অতিশয় তেজালো বিস্ফোরক টি, এন, টি, 
নাইট্রোগ্রিসারিণ ইত্যাদি, কৃত্রিম নাইট্রোসেলুলোজ 
তন্ত, আনিলিন 'প্রভৃতি অতি প্রযে।জনীয় পদাথ- 

সমূহে নাইক্রোছেন বিদ্যমান | 

পৃথিবীর উপরিভাগের মৃত্তিকাস্তরে নাইট্রেট 

(চিলি সণ্টপিটার ) এবং উচ্াার অভ্যন্তরে দাঁতিব 

নাইট্রাইট রূপে অল্প পণিম!ণ নাইট্রোজেন পা ওয়া 
যায়। কিন্তু বায়ূমণ্ডলই হচ্ছে নাইট্রোজেনের 

সর্ববৃহৎ উৎস। উহাতে মোটামুটি আয়তন হিসাবে 
৭৮ ভাগ ন।ইট্রোজেন এবং ২২ ভাগ অক্সিজেন 

বি্যমান। নাইট্রোজেন এমনি একটি মৌলিক 
পদার্থ যাহা অন্ কোন মৌলিকের সঙ্গে সহজে যুক্ত 
হতে চায় না। তাই বামুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের এত 

প্রাচুষ সত্বেও উহ মানুষের কড় একটা কাজে আসে 
না; যেহেতু যৌগিক পদার্থ রূপেই নাইট্রোজেনের 

প্রয়োজন সব কিছুতেই ৷ বাধুমণ্ডলের এই মৌলিক 
নাইট্রোজেনকে যৌগিক নাইক্রোছেনে পরিণত করার 

প্রণালীই “নাইট্রোজেনের বন্ধন” ((01590000£ 

12100) নামে অভিহিত 1 এই বন্ধন প্রকৃতিতে 

কিছু পরিমাণে ঘটে থাকে, কিন্তু সাম্প্রতিক 

নাইট্রোজেনের অধিকাংশই রুতিম উপায়ে নাইউ্রো- 

জেনের বন্ধনের উপর নির্ভর করে। 

ঝড়-বাদলেধ সময় যখন আকাশে বিছ্াৎস্কুরণ 
হয় তথন উহার প্রভাবে বাযুমগুলের অক্সিজেন ও 

নাইট্রোজেন সংযুক্ত হচ্চে নাইটিক অক্মাইভ উৎপন্ন 
করে। এ অক্সাইড আরও একটু অক্সিজেন 
আকষণ করে নাইট্রোজেনের উচ্চ অক্সাইডে পরিণত 

হয়, যাত1 জলপারায় শোধিত শুয়ে নাই)ট,ক আযামিড 

উৎপন্ন করে । এ জলীয় নাইটি. ক আযাসিড মৃত্তিকীয় 

নেমে এসে অন্যান্তা মৌলিক পদার্থের সঙ্গে 

রাসাসনিক ক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকাস্থিত নাউট্রেটের জন্ম 

দেয়। ইহ1 ছাড়। আর৪ একটি অভিনব উপায়ে 

প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের বন্ধন ঘটে থাকে । লেগুম 
জাতীয় (ছোলা, মটর ইত্যাদি) শস্তের মূলস্থিত 

“নডিউলে আঁজোটে। ব্যাক্টর শশ্তেব সহযোগিতায় 

(১5201019915 ) বায়ুম গুলের নাইট্রোজেন সরাসরি 

আকঘণ করে তাহাদের আহার জোগায় । 

অন্যদিকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে 

ফিরে যাচ্ছে । জৈব পদার্থের বিনাশ ও পচনে 

এবং একপ্রকার ডিনাইটিফাইং ব্যার্িরিয়ার 
সহায়তায় নাইট্রোজেন বায়ুমগুলে প্রত্যার্তন করে। 

হ্তরাং দ্রেখা যাচ্ছে, বায়ুমগ্ডল হতে বৈদ্যুতিক 

এবং উজৈব প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের বন্ধন হচ্ছে 

এবং পুনরায় সেই সংযুক্ত নাইট্রোজেন বাষুমগ্ডলেই 
ফিরে যাচ্ছে অন্য আর এক প্রকারে । এই সম্মিলিত 

ঘটনাটিকে “নাইট্রোজেন-চক্র”. €[16:০8০7 

০১০1০) বল হয় । 

স্বাভাবিক উপায়ে এই কিয়ৎ পরিমাণ নাইট্রো 

জেনের বন্ধনে আমাদের খুব বেশী উপকার হয় না । 

অথচ আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায়' নাইড্রোজেনের 



এপ্রিল, ১৯৫০ ] 

বিশেষ প্রয়োজন অনম্বীকাঁৰ। তাই বিজ্ঞানীরা 

এই সমস্তার মমীধানে উঠে পড়ে লাগলেন । 
বিছ্যুৎস্ফষুরণের সময় নাইটিক অক্মাইভ উত্ভবের 

কথা বনুদিন ভতেই জানা ছিল; কিন্কু ল্যাবরেটবীতে 

ক্যাভেগ্ডিনই সবপ্রথম (১৭৮২ খঃ) বিদ্যুতের স্পার্ন? 

প্রবাহিত করে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের 

সংযোগ ঘটান। ব্াবপায়ের ভিত্তিতে ব্রাডলি ও 
লাভজয়ই সর্বপ্রথম (১৯০৯) নায়াগ্রার জল- 

প্রপাত হতে উদ্ভুত বিদ্াতের সাভাফ্যে এই 

প্রক্রিয়াটি প্রবতিত করেন। তার! মাণ্টিপল্ 
আর্ক ফানেস্ বাবভীর করেন। এরপব বিভিন্ন 

লোক বিভিন্ন প্রকার বিছ্বাত্চুললীর উদ্ভাবন করেন 
এবং এই 'প্রক্রিয়াটিকে বিশেষরূপে ব্াবসাষে 

প্রয়োগ করেন । এসব প্রঞ্রিরার মুল পদ্ধতিট। 

অক্সিজেন ( অর্থাৎ বায়) 

উচ্চ ভাপে সম্যুক্ত হম এব" ই 

এইস্নাউট্রোজছেন। এ 

বিদ্যুৎ চলীতে ৯ 

প্রকারে উদ্ভৃত নাইটি, 
১৩1 করু। ভম 1 এবার আব৪ বাত।মের ( অথব। 

পরিস্তদ্ধ অক্সিজেনের ) স্ম্পশে এনে উচ্াকে নাইন 

ট্রোজেনের ডাইঅক্সাইডে পরিণত করু। হয়। 

পদ!থকে জলে দ্রবীভূত করে জলীয় নাইটিক 

আ(গিড পায়। যায। কোন কোন পদ্ধতিতে 

( যেমন নরওয়েতে ) এই জলীয় নাইটি ক আযাসিভকে 

চশের মধ্যে পরিচালিত করে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 

প্রস্তুত করা হয়। ইহাঁই বাজারে নরওয়েজীয়ান 

সণ্টপিটার নামে একটি মুল্যবান সার ভিসেবে 

বিক্রীত হয়। . এই পদ্ধতিটার কিন্তু মস্ত এক 
অস্থধিধ1! এই যে, ইহাতে প্রচুর বিছ্যতৎ শক্তির 

প্রয়োজন । সুতরাং যেখানে বিদ্যুৎ শক্তি সন্তায় 

পাওয়া যায় সেখানেই শুধু এই পদ্ধতি গ্রহণ করা 
সম্ভব। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে ভাবের, উচ্চ 

চাপ এবং অন্তঘটক প্রয়োগে বাতাসের নাইট্রোজেন 

ও হাইড়ৌজেনের সংযোগ ঘটিয়ে আমোনিয়। প্রস্তুত 

করেন। / 

ক্স(ই৬ খুব তাডাতি।ডি 

এই 

নাইট্রোজেন-বন্ধন ২৩৯ 

লোহিতোষ্চ কোকের উপর জলীয় বাষ্প 

পরিচালিত করে হাইড্রোজেন ও কার্বন-মনোক্াইড 
( ওয়াটার গ্যাস ) উৎপন্ন হয়। বাতানপকে অন্রূপ- 

ভাবে লোহিতোষ্ কোকেন উপর দিয়ে পরিচালিত 

করলে প্রভিউসার গ্যাস (যাহা নাইট্রোজেন ও 

কার্বন-মনোক্সাইঈডের মিশ্রণ ) পায় যায়। এখন 

এই মিশ্রিত এযাটার গ্যাস « প্রডিউসার গ্যাস 

হতে বস্ প্রণালীতে কার্বন-মনোক্সাইভ দূবীভৃত 

করা ভয়। অতিবিক্ত জলীয় বা্প সহযোগে গ্যাসীম্ব 

মিশ্রণটিকে অন্তঘটকের (আয়রন ও ক্রোমিয়াম 
অক্সাইড ) উপর দিয়ে প্রবাহিত করে কার্বন-মনো- 

ক্লাইডকে ডাইঅক্সাইডে পরিণত করা হয় এবং 

উত্তাকে উচ্চ চাপে ঠাপ্ড জলে দূনীভূত কর| হয়। 

এভাবে পরিশোধিত হাইড্রোজেন « নাইট্রোজেনকে 

অতি 'উচ্চ চাপ এদোগে বিঘ্যৎতপু অন্ুঘটকের 
(আয়বুন অক্সাইড ৪ মুলিবডিনাম গ্রোমোটার) 

উপর চালিত করে আমোনিয়। উৎপন্ন ভয় । এই 

প্রণালীটি ভাবেগব্ম্ পঞ্গতি শাষে খা।ত। এই 

প্রণালীব একট। মন্ত সুবিপ। এই যে, এতে অল্স 

বিছা শক্তি বার়িত হয়। সুতরাং এই' প্রণালী 
যেখানে খুশী গ্রহণ কর] সম্ভব । 

এই  প্রণালীতে উদ্ভূত আমে।নিয়াকে 

অক্সিভাইজ. করে ( অস্ইওয়ান্ড পদ্ধতি ) নাইটি.ক 

আসিড উৎপন্ন হয়। কিংবা আমোনিয়। জিপসাম 

(কালপিয়াম সালফেট ) এবং কার্বন ডাইঅক্মাইড 

সহযোগে বাসায়নিক ক্রিয়ান ফলে আযমোনিয়াম 
সালফেট উৎপন্ন করা হয় । এই শোমোক্ত প্রণালী] 

বিহারে পিদ্ধরী ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীতে গ্রহ্ণ করা 

হবে বলে জানা গেছে। 

ইন| ছাড়া উচ্চ তাপে বিদ্যুৎ-চুলীতে গলিত 
ক্যালপিয়াম কার্বাইডের উপর নাইট্রোজেন 

পরিচালিত করে ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড 

(ইহাই নাইট্রোলাইম্) গুস্তত করা তয়। এই 
সাযানাঘাইড হতে ইউরিয়া উৎপাদন কর! হয়। 

ইউরিয়। শুধু সারবূপেই ব্যবহৃত হয় না, আজকাল 



৪৩ 

প্লাস্টিক শিল্পে ইহার বিশেষ প্রয়োজন ( ইউরিয়া- 
ফরম্যালডিহাইড )। কতিপয় মৌলিকের অক্মাইভ 

উচ্চতাপে নাইট্রোজেন শুষে নাইট্রাইভে রূপাস্তরিত 

হয়। এই তত্বের উপরেই সার্পেক প্রণালী গ্রাতিষ্ঠিত। 

এই প্রণালীতে বিছ্যুৎ-চুললীতে বক্সাইট (আলুমিনি- 

যাম ধাতুর অক্সাইড ), পাথুরে কয়লা প্রচণ্ড তাপে 
উত্তপ্ত করা হয় । তারপর নাইট্রোজেন পরিচালিত 

কর] হয় উহাদের মিশ্রণের উপর । ফলে আযলুমিনি- 

ভান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

য্লাম নাইট্রাইভ প্রস্তত হয়। এই নাইট্রাইভ জলীয় 
বাম্পের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে আযামোনিয়৷ উদ্ভূত হয় 
এবং আ্যালুমানয়ামের হাইভ্রক্মাইভ পড়ে থাকে। 
ইহাকে পুড়িয়ে নিলে বিশুদ্ধ বক্মাইট পাওয়া যায়-_ 
যাহাকে মৌলিকটির নিষ্কাখনে নিয়োগ করা চলে। 

এই প্রণালীটি যদি আলুমিনিয়াম নিষ্াশনের পথে 

বন্মাইট বিশুদ্ধিকরণের জন্টে গ্রহণ করা হয় তবে 

আমৌনিয়! উপজাত পদার্থ হিসেবে পাওয়া সম্ভব । 

উদ্ভিদের খাগ্য উৎপাদন ও পরিপুষ্টি 
প্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীমতী সুধীর দাশ 

পৃথিবীতে আম্রা ঘে সকল জিনিস দেখতে পাই 

তাদের প্রবানতঃ দু'ভাগে ভাগ কর যায়--জৈব 

অজৈব। প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত 

জিনিসকে টব বলা যেতে পাবে । এগুলোর প্রধান 

উপাদান হচ্ছে--অকিজেন, ভাইড়ৌজেন, অঙ্গার 

এবং ন।ইট্রোজেন। গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতি ও 

অল্লাধিক পরিমাণে এগুলোতে বিমান থাকে । 

ভাত, ডাল, মাছ, মানস, শাক-সবজি, তেল, ঘি 

ইত্যাদি জেব পদার্থ । বালি, মাটি, কঙ্কর, খনিজ 

ধাতু এবং অধাতু অজৈব পদার্থের অন্তর্গত। 

অন্গৈবকে জৈব পদার্থে পরিণত কর। মানুষের পক্ষে 

সম্ভব হয়নি। কিন্কু উদ্ভিদের মাটি, জল 5 বাতান 

থেকে খাছ্য সংগ্রহ করে তাদের দেতের অভান্তরে 

এই সমস্ত অট্জেব পদার্থকে জৈব পদার্থে রূপা স্তবিত 

করে থাকে । এই জৈব শদার্খগুলো শেতসার, 

শর্কর। সেলুলোজ, প্রেটিন, উদ্ভিজ তেল ইত্যাদিবূপে 

উত্ভিদের দ্বেহগঠন ৭ পুষ্ট সাধনে নিয়োজিত হর- 

উত্ভিদ-দেহ পত্র, পুষ্প, ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ছঠে। 

অজৈব ও জৈব জগতের মণ্যে সেতু বচন! করেছে 
এই উত্তিদ । উদ্ভিদ থেকেই মানষ ও জীবহ্ন্ধ তাদের 

খাগ্ধ সংগ্রহ করে থাকে । দেশের খাগ্চ-উৎপাদন 

বৃদ্ধি করতে শুধু অনাবাদী জমিতে যাস্রিক প্রণালীতে 
কৃবিকাধ আরম্ভ করলেই চলবে না, সেই জমিতে 

উৎপন্ন উদ্ভিদের থাছ্য সঙ্গন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 

অর্জন করতে ভবে। 

উদ্ভিদ-দেঠের অধিকাশই অঙ্গার। অক্সিজেন 

এবং হাইড্রোজেন সমবায়ে নিমিত সেলুলোজ £ 
লিগ শিন্ ন'ম্ক জটিল জৈব পদাথে গঠিত । 

ছাড়া কিছু প্রোটিন, তৈলজাতীয় পদার্থ, শ্বেতসার, 

রজন, ভিটামিন ৪ শর্কর| প্রভৃতি স্বল্প পরিমাণে 

তৈরী হয়ে কোন কোন উদ্ভিদ দেহে সঞ্চিত থাকে । 

অতি সাধাবণ পদার্থ থেকে সাপারণ অথচ 

অতান্থ জটিল প্রত্রিমায় উদ্ভিদ তার খাছ তৈরী 

ত।- 

করে থাকে। খাছ্য-প্রস্তত প্রণালীব প্রাথমিক 

প্রক্রিয়ার নাম দেয়! হদেছে-ফটোসিন্থেসিস্ 

অর্থা২ আলোক -বাসারনিক প্রণালীতে খাছ 

উতপাদন। স্ত্যের আলোর উপস্থিতিতে মাটির 

জল ৪ বাতামের কার্বন-ডাইঅক্সইড পরম্পর 

সংযুক্ত হরে শেতসার ও শর্করা, জাতীয় খাস্চ 
উৎপন্ন করে । প্রতোক পাতার উপবিভ্তাগে অসখখ্য 

ক্ষার ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে এগুলোর নাম 

ষ্টোম্যাটা। এই ছিদ্র দিয়ে পাতার অভ্যান্তরস্থ ক্ষু 
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ক্ষুদ্র কোষে পৌছাঁন যায়। এই কোষগুলো পত্র-হর্সিৎ 

বা ক্লোরোফিল নামক জটিল রাসায়নিক পদার্থে 

পূর্ণ রয়েছে । বিজ্ঞানী উইলষ্ট্যাটার এবং তার 

সহকর্মীগণ দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি পত্র-হুরিৎ 

(এ)-র অণুতে ৫৪টা অঙ্গার, ৭২ট1 হাইড্রোজেন, 
৪টা নাইট্রোজেন, ৫ট1 অক্সিজেন এব একট। 

ম্যাগনেপিয়াম ধাতুর পরমাণু রয়েছে । এই পত্র- 
হরিতের রং কাল্চে নীল। পত্রহবিৎ (বি)র 

অণুতে আছে-অঙ্গার ৫৫, হাইড্রোজেন ৭০, 

নাইট্রোজেন ৪, অক্সিজেন ৬ এবং ম্যাগনেপিয়ামের 

একটি পর্মাখু। এর রং কালচে সবুজ । এই 

পত্র-হরিহদ্বর পর্কিবিন জাতীয় পদার্থ । এর। জলে 

দ্রবীভূত হয় ন; কিন্ধ স্ুবালার, ক্লে।বোফর্ম, বেঞিন 

প্রভৃতি জৈব-ডরাবকে সহজেই দ্রবণীয়। বাতাসের 

কার্বন-ডাইঅন্মাইভ ঠ্রোমেটা-দ্বারপথে প্রবেশ 
করে" পাতার কোষে পৌছে মায়। বাতাসে এই 

গ্যাসের পরিমাণ শতকর| *০৪ ভাগ। অগ্ভমান 

করা গেছে ঘে, পৃথিবীর সমস্ত বাতাসে এই গাসের 

পজন তবে ১৯১০১৮ গ্রাম এবং পৃথিবীর সমস্থ 

সমুদ্রের জলে ত্রবীভূত এই গ্যাসের পরিমাণ 
৪১১০১৯ গ্রাম। একজন লোক এক বংসরে 

ঘত কাঁবন-ডাইঅল্মাইড নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যাগ 

করে সেই পরিমাণ গাদস একটি উদ্ভিদ শোষণ কনে 

নেয়-যার সমস্ত পাতার আরতন 

গজ | খাছ্য নির্সাণক।থ সমাপ্ির পর সে যে 

পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়, একটি 

লোকের সমস্ত: বৎসরের শ্বাসপ্রশ্বাম কাঁষে ততটা 

দরকার হয়। পত্র-হপ্িৎ হ্ধের আলো থেকে 

শক্তি সংগ্রহ করে। ভৃপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ সে্টিম্টাপ 

পরিমিত স্থান &তি মিনিটে কূর্য থেকে ১ হতে ১৯৫ 

ক্যালোরী তাপ শক্তিরপে সংগ্রহ করে খাকে। 

শস্যক্ষেত্রে ফলন হওয়ার পূর্ব পযস্ত এই শক্তির 
শতকরা ২-,৩ ভাগ উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত থাকে । 

খাদ্য তৈরীর সময় এর ২০ গুণেরও বেশী পরিমাণ 

শক্তির দরকারঃ হয়; অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদের শ্বাস- 
ণ 

১৫০ বর্গ 

উদ্ভিদের খাস্ত উদ্পাদন ও পরিপুষি ২6১ 

প্রশ্বাস তাপ-বিকিরণ, বাম্পীভবন ইত্যাদি কার্ষে 

নষ্ট হয়ে ষায়। দৃশ্ঠমান সুর্যালোকের লাল, কমলা 
ও নীল আলোকই অপ্নিক পরিমাণে পত্র-হরিৎ 

শোষণ করে নেয়। আযংষ্টম তবঙ্গ 

দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোতে ফটোপিস্থেলিস্ নাকি খুব 
দ্রুত নিষ্পন্ন হয়। এই আলোক রাঁসায়ুনিক প্রক্রিয়ায় 

পত্র-হরিৎশোধিত শক্তির সহায়তায় কার্বন-ডাই- 
অন্মাইড জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সর্বপ্রথম 

ফরম্যালডিহাইভ নামক জৈব পদার্থ এবং অক্সিজেন 

করে। অক্সিজেন পাতার দ্বারপথে বাইরে 

বেরিয়ে আসে । 'প্রত্েকটি' ফরম্যালভিহাইড-অণু 
তৈরীর কাষে ১১০ কিলোক্যালোরী তাপ দরকার 

হয়। স্ষের আলোক, বাতাসে জলীয় বাম্পের 

উপস্থিতি, বাযুর উষ্ণত। প্রভৃতিও এই প্রক্রিয়ায় 

প্রভাব বিপ্তার করে থাকে । 

তারপর অনেকগুলো! ফরম্যালডিহাইড-অণুর 

সমপাতন ব। পলিমেরিজেপনের ফলে শ্ুকোজ 
প্রভৃতি শর্করা ৪ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের উদ্ভব 

হয়। প্রত্যেকটি পাতার লক্গ লক্ষ কৌষ এক একট 

ক্ষু্র ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরী-_ষেখানে প্রতিদিন এই খাগ্ 

তৈরী হয়ে বাত্রিষোগে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতা্গে 

সঞ্চালিত য়ে থাকে । এই শ্বেতসার ও শর্কর। 

থেকেই ক্রমে সেলুলোজ, লিগনিন প্রভৃতি গাছের 

কাঠামো এবং শক্ত আবরণী তৈরী হয়ে খাকে। 

খাগ্ধ উৎপাদন প্রপ্িয়ার তৃতীয় পদায়ে প্রোটিন 

৭০০০ 

প্রস্তত 

প্রভৃতি প্রস্থত হয়। উদ্ছিদ মাটি থেকে কৈশিক 

মূলের সাহায্যে জল শোষণ কবে” সেই জল পাতায় 

টেনে নিয়ে আসে। এই জলের সঙ্গে মাটর 

বিভিন্ন খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাফে। নাইট্রাইট 

€ নাইট্রেট জাতীয় লব্ণ জলের সঙ্গে শোষিত 

হয়ে এসে কোনক্রমে হাইড়োক্সিল্যামাইন নামক 

পদার্থে রূপান্তরিত হয়; তারপর পাতার কোষে 

উৎপন্ন ফরম্যালডিহাইভের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় 

ফরম্যামাইডে পরিণত হতে পারে । এই ফরম্যামাইড 

থেকেই আমিনো আসিড, তথা প্রোটিনের স্থটি 
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হয়। অনেকে বলেন যে, আলোক-রসায়ন প্রক্রিয়ার 
সহায়তা ব্যতিরেকে ও প্রোটিন তৈরী হতে পারে, 

যেহেতু কোন কোন উচ্চস্তরের গাছের পাতায় 
অদ্ধকারেও এই পদার্থটি প্রস্বত হয় এবং নি্ন- 

রের অনেক পত্র-হরিৎ-শুন্য গাছেও প্রোটিন 
উৎপন্ন হয়ে থাকে । গাছের কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম 

-এর প্রধান উপাদান এই প্রোটিন। বৃক্ষদেহে 

তৈলজাতীয় পদার্থের প্রস্তত-প্রণালী এখনও 

রহস্যময় । এ সম্বন্ধে হু মতবাদ আছে । অনেকে 

বলেন যে, পত্র-হরিৎ-শোষিত:ত্ধরশ্মির সহায়তায় 

উদ্টিদস্থিত এবং তাহার কোষে উৎপাদিত জৈব 
পদার্থ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সহিত রাসায়নিক 
ক্রিয়ায় ফ্যাটি আসি তথা কাট বা তৈল 

জাতীয় পদার্থ গঠন করে। 
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অনেক গাছের পাতীয় ও ফলে ভিটামিন 
আঁছে। উত্ভিদদেহে ভিটামিন প্রস্ততপ্রণালী সম্বন্ধে 
আমাদের স্ৃম্পষ্ট কোন ধারণ! নেই । অনেকে বলেন 

যে, পত্র-হরিৎ ভেঙ্গে গিয়ে ফাইটল নামক পদার্থে 
পরিণত হয়। এই ফাইটল থেকে কতকগুলো 
হাইড্রোজেন অণু. বেরিয়ে যায়। তারপর অব- 
শিষ্টাংশের কতকগুলো অণু একপঙ্গে মিশে গিয়ে 
লাইকৌপিন নামক পদার্থে পরিণত ভয়ে ক্যারোটিনে 

রূপান্তরিত হয়। এই ক্যারোটিনই ভিটামিন-এ | 
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( ক্লোরোফিল----৯ফাইটুল 

| ভিটামিন-এ 

1 ডি 
১ ক্যারোটিনয়েড---_ 

উত্তিদদেহের ভিন্ন ভিন্ন প্লাষ্টিড-_ যথা £-_লুকো। 

ক্রোমো, ক্লোরো! প্রভৃতিই নাকি বিভিন্ন ভিটামিন 

স্্টির উৎদ। শর্কর1 জাতীয় পদার্থ হতে ভিটামিন-সি 
বা আযস্করবিক আসিভ তেরী হয়-_এজন্যে 
প্রয়োজন হয় শর্রশ্মির লাল আলো! । উদ্তিদদেহে 

খাগ্ উৎপাদল্রে ইহাই মোটা মুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 

ফাইটল 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

উদ্ভিদের দেহ-পুষ্টি ও দেহ-গঠনের ইতিহাস 
অত্যন্ত রহম্যময়। কার্বন-ডাইঅক্মাইভ ও জল 

ছাড়াও উদ্ভিদের আহার্ধরূপে প্রয়োজন__-নানাবিধ 
খনিজ লবণ। এদের সুষ্ঠ নির্বাচনের ওপরই 
উদ্ভিদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কৃষিক্ষেত্রে প্রদত্ত 

বিভিন্ন সার থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় খনিজ 

পদার্থ গ্রহণ করে। পচ! গোবর, পচা লতাপাতা 

বা হিউমাস, অস্থিচর্ণ, চুন, আমৌনিয়াম সালফেট, 
স্থপার ফসম্ফেট প্রভৃতি সাররূপে কৃষিকর্ষে ব্যবহৃত 

হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের বেলায় বিভিন্ন প্রকার সার 

প্রয়োগ করা হয়। যেমন বীধাকপি, পালং লেটুস 

প্রভৃতি শাকসজ্ির ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনঘটিত 

সারের প্রয়োজন । কিন্তু ধান, গম প্রভৃতি উদ্ভিদের 

বেলায়__যেখানে ফল বা বীজ উৎপাদনই প্রধান 

লক্ষ্য-_অধিক নাইট্রৌোজেনসম্পন্ন সার অনাবশ্ঠক | 

আলু ক্ষেতে চন ন দিয়ে বীটের ক্ষেতে চুন দিলে 

ভাল ফল পাওয়া যায়। পেঁয়াজের ক্ষেতে চন ও 

স্থপার ফস্ফেট এবং ব্লাতী বেগুনের চারাগাছ 

লাগাবার সময় নাইট্রেট দেওয়া যেতে পাবে। 
১৮৪০ সালে বিজ্ঞানী লেবি্গ প্রচার করেন 

যে, মাত্র ১০টি মৌলিক পদ্ার্থই উদ্ভিদের অতি 

প্রয়োজনীয় আহার সামগ্রী । উত্ভিদদেহ বিশ্লেষণ 

করে তিনি এই তথ্য প্রমাণ করেন। তার ধারণা 

ছিল যে, গাছের যে নাইট্রোজেন দরকার হয়-_ 

সেট! মাটির নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ থেকে ন। নিয়ে 
গাছ সোজান্জি বাঁতীস থেকে গ্রহণ করে। 

তিনি পরীক্ষা! করে দেখেছেন যে, মাটি ছাড়াও 

শুধু জলের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ফসফরাস, 

পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক, 

লৌ্ প্রভৃতির লবণ মিশিয়ে তাতে গাছ জন্মান 

সম্ভব; কিন্তু জল থেকে উপরোক্ত একটি পদার্থও 

বাদ দিলে গাছের ভাল বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু এই 

দশটি মৌলিক পদার্থ ছাড়াও যে পুষ্টির পক্ষে 

অপরিহার্ধ অন্ত কোন কোন পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে 

এগুলোর মধ্যে সংমিশ্রিত ধাকতে পারে- এরূপ 
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সম্ভাবনার কথ! তিনি ভাবতেই পারেন নি। 
সালের পর থেকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট 
হয়। উক্ত দশটি মৌলিক পদার্থ ছাড়াও এমন 
কয়েকটি মৌলিক পদার্থ আছে যাদের অতি সুক্মতম 

অংশ উত্ভিদ-দেহের গঠন ও পুষ্টি-বিধানে প্রয়োজন 

হতে পারে । ১৯১০ খৃঃ বিজ্ঞানী আগুলহান কৃষি- 

ক্ষেত্রে স্বীয় অভিজ্ঞত| প্রয়োগ করে দেখান যে-- 

তামা ম্যাঙ্গানিজ এবং ধোরন অতি অল্পমাত্রায় 

জমিতে মার হিসেবে ব্যবহার করলে ফমলের যথেষ্ট 

উন্নতি সাপিত হয়। ১৯২২ সালে কেপ্টকি পিসার্চ 

সেপ্টারের বিজ্ঞানী ম্যাকৃহারগ উদ্ভিদ-পুষ্টির পক্ষে 

ম্যাঙ্গানিজ যে অতি প্রয়োজনীয় ধাতু ত| প্রমাণ 
করেন। বহুদিন পূর্বে আমাদের দেশেও বন্থবিজ্ঞান 

মন্দিরের ভূতপূর্ব সহকারী অপ্যক্ষ অধ্যাপক নগেন্রচন্্র 
নাগ মহাশয় প্রায় শতাধিক গাছের পাতা ও কাণ্ডে 

রাসায়নিক পরীক্ষায় ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্ব প্রমাণ 

করেছেন এবং আরও দেখিয়েছেন ষে, গাছের বৃদ্ধি ও 

সজীবঙার পক্ষে এই ধাতুর স্বল্প পরিমাণ উপস্থিতি 

অপরিহার্য । ১৯৩১ সালে ক্যালিফোনিয়ার লিপম্যান 

প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন ষে, গাছের পুষ্টি ও 

বৃদ্ধির পক্ষে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাপিয়াম 

প্রভৃতি প্রধান খাদ্য; কারণ মৃত্তিকার উপাদানে 

এদের অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। কিন্ত 

মাগনেসিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, বৌরোন, তামা, 

দন্ত ইত্যাদি গৌণ খাগ্য ; কারণ, উদ্ভিদ-দেহ গঠনে 

বিভিন্ন দ্রিকে অতি অল্পমাত্রায় এদের প্রয়োজন হয়। 

প্রতি এক কোটি ভাগ মাটিতে মাত্র ২৩ ভাগ 

পরিমাণ এসব পদার্থ বিদ্যমান থেকে ও প্রভূত উপকার 

সাধন করে। অনেক সময় দেখা যায়, অধিক পরিমাণে 

১৯১৪ 

এগুলে। মাটিতে বর্তমান থাকার ফলেও কোন 

সফল দেখ! দেয় না। সার হিসেবে আজকাল এসব 

বিভিন্ন “ট্রেন এলিমেন্ট” বা স্বপ্পমাত্রা মৌলিক 

উদ্ভিদের খান্ত উৎপাদন ও পরিপুণি ২৪৩ 

পদাথের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে । আমে- 

রিকার জমিতে সালে মাত্র ৩৭০* টন 

বোরাক্স বা সোহাগ। সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে- 

ছিল; কিন্তু ১৯৪৮ সালে অনেক কৃষিক্ষেত্রেই 

এর ব্যবহার হওয়ায় ১০১০০ টন বোরাক্স খরচ 

হয়েছিল। ততে, ম্যাঙ্গানিজ-সাঁলফেট, জিঙ্ক- 

পালফেট প্রভৃতির ব্যবহার বেড়ে গিয়ে বছরে 
যথাক্রমে ১২ ০০ টন, ২০১০০০ টন ও ৩০০ 

টনে দাড়িয়েছে । নির্দিই স্বল্প মাত্রার চেয়ে বেশী 
পরিমাণে এই সকল পদার্থের ব্যবহারে উদ্ভিদের 

১৯৪৫ 

কৃত্রিম সার হিসেবে যে 

সুপার ফক্ফেট ও চিলি নাইট্রেট ব্যবহার করা 

হয় তাতে তামা, দস্ত। এবং বোনের লবণ অতি 

অল্পমাত্রায় অবাঞ্চিত পদার্থরূপে বর্তমান থেকেও 

বাঞ্চিত উপকার সাধন করে থাকে। 

উত্ভিদ-দেহের এই স্বল্প মাত্রার মৌলিক পদার্থ- 
গুলোর কাধকলাপ স্থুম্পষ্ট নয়। অনেকে বলেন 

ষে, এই পদার্থগুলো! উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক- 

পত্র-হরিতের 

অণুতে ম্যাগনেসিয়াম বিদ্ধমান থাকে। এই পত্র- 

হরিৎ উত্ভিদ-দেহে থাগ্য-প্রস্তত কাষে অত্যাবশ্যক; 

কাজেই গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে 

ম্যাগনেসিয়াম 

সরবরাহের প্রয়োজন । এই পত্র-হরিং প্রস্তত-কার্ষে 

ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহেরে উপস্থিতিও আবশ্ুক ৷ 

বৃক্ষদেহে যেখানে অক্সিজেন সংযোগ-ক্রিয়া ঘটে 

স্খোনে তামার অণু থাকা দরকার । উত্তিদের 

প্রোটিন তৈরীর কাধে সম্ভবতঃ দস্তারও সহায়তা 

প্রয়োজন হয়। নিমের তালিকা থেকে উত্ভিদের 

বিবিধ খনিজ খান্চের উপযোগিতা পরিষ্কারভাবে 

বদহজমের ভয় আছে। 

ক্রিয়া নিম্পন্ন হতে সাহায্য করে। 

পত্র-হুরি২ উৎপাদনের জন্তে 

উপলব্ধি হবে। 



২৪৪ 

উদ্ভিদ খাগ্ঠ 

নাইট্রোজেন 

ফসধবাস 

পট।লিয়!ম 

ম্যাগনেসিয়।ম 

ক্যালসিয়াম 

লৌহ 
গন্ধক 

ম্যাঙ্গানিজ 

বোরুন 

তামা 

দৃত্ত) 

উদ্ভিদের দেহ-গঠন 

কতকগুলে। জিনিসের ব্যবহার প্রয়োজন । এদের 

গান ও বিশুান 

উদ্ভিদের যে অংশ গঠনে সংযত 

করে। 

প্রোটিন, পঞ্জ-হরিৎ প্রোটোপ্রাজম । 

প্রোটোপ্নাঙ্গম, শিকড় গঠন, বীজের 

পুষ্টি সাধন ও এনজাইম ঞ্রিয়ায় 

সহায়ত। করে থাকে । 

আলোক-াসায়নিক ক্িয়। সমাপ, 

একন্থান হইতে অন্তপ্্ চিনি সরপরা 

ও উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদনে সাভানা 

কনে। 

পত্রহন্রিং, তৈল জ।তীঘর পদাথ 

উত্পাদন ও ব্যবহার । 

অন্যাগ্য লবণ শোনণে শায়িত 2 

শিকড় ধুদ্দি। 

পত্রহুবিৎ। 

প্রোটিন, কোন কোন মূলদেশে 
নডিউল ব1 গুটি গঠন । 

অক্সিডেসনে সাহাধ্য, পত্র হবিং ও 

ভিটামিন-সি তৈরী । 

কোধ-বিভক্তিকরণে সহায়ত | 

অক্সিডেসনে সহায়তা । 

প্রোটিন তৈরীতে সাহাষ্য । 

ও পুষ্টি-সাধনে আরও 

[ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 

পদার্থাটর অভাবে উদ্তিদদেহে যে লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। 

বৃদ্ধি-হ্রাস, পাতার ব্ণ পীতাভ সবুজ । 

শীণ শিকড, নীলাভ সবুজ পাতা, ছোট 

ছোট গাট। 

স্ব বুদ্ধি, পাত পীতাশ দাগ 5 অকাল 

মুড । 

পাতা ব দাগ পাতা ঝণে পড়া । 

শিকছ লাগ হাস, এন হি কটি পাত। 

কুকড়ে পড়া । 

পাতার রং পীতা৬, শিকন্ডের বুদ্ছি হ্রাস। 

শীণকায় শিকড়। 

পতায় দাগ, কি গাঞ্ছের মৃত্যু | 

কচি মুকুল ও পাতি। ঝরে পড়া । 

বীজ গঠনে অক্ষমত। | 

ক্ষুদ্র পাতা ও সাদ মুকুল। 

মধ্যে কতকগুলো! জৈব রাসায়নিক পদার্থ ভিটামিন 

এবং উদ্ভিজ্জ হরমোন বিশেষ উল্লেখযোগা | 

“বিজ্ঞান শিক্ষা এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নহে। আমাদের জাতীয় 

জীবনমবণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে । আমাদের দেশের সমৃদ্ধশালী লোকেরা কবে উন্নত 
বিজ্ঞান সাহায্যে ব্যবস। বানিজ্য করিয়া ইহলোকে দশঙ্গন নিরন্নকে প্রতিপালনপূর্ববক অপার কীত্তি 
ও পরলোকের জন্য অনন্ত পুন্য সঞ্চয় করিবেন ?” --আচাধ প্রফুল্লচন্দ্ 



জ্ঞানও নিজ্ঞান 
এপ্রিল-_১৯৫০ 

তৃতীয় বর্ষ, _৪র্থ সংখ্য। 

রা র্ 

পিপ|] হ গপ্রুতি॥ পিঞ্ঞানাপের ছবি এপ স পিএ দাবনা 

কাশ কলবাণ ভাণো তোমাদের শনেকে গলানোর ানিনেছে । 

এখন থেকে আমরা মাঝে আরবে দেশী এব বিদেশীধ 

বিঞ্ানীদেপ ছবি মত মগিপু জীবনী গ্রকান করুপার চেষ্ট। 

করবে।। উতিপবে জ্ঞান হ বিজ্ঞানে আচার ভগদীশচন্ধ। « 

মাচা প্রফুল্চন্দছের কাবাবলী স্পন্ধে কিছু কিছু মালোচন। 

কণী। ভখেছে | এবাবে আমব। বিখাত গপিতজ্ঞ শ্রিনিবাস 

বামান্তজনের (ভাবতীঘ বিজ্ঞানীদের এখো দ্বিতীধ এছ, আব, 
এস. ) ীবন-কাতিনী মণক্গেপে খালোচন। করনে |-স 



চি 

্লীনিবাঁস রামানুজন এফ, আর, এস, 

জনা --১৮৮৮ মুতা--১৯২, 

২৫৪ পু্ঠা দষ্টন। 



করি দখ 
ছোটদের মাইক্স্কোপ তরার সহজ ব্যবস্ব 

অণুবীক্ষণ যন্ত্র অর্থাৎ মাইক্রস্কেপের কথা তোমরা সকলেই জান। তোমাদের 
অনেকের পক্ষেই যে মাইক্রক্কোপ ব্যবহার কর! সম্ভব নয়, এ কথা সহজেই বোঝ] যায়। 

অতি ক্ষুদ্র ধে সব জিনিস আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, মাইক্রক্কোপের সাহায্যে 
সেগুলো বর্ধিত আকারে আমাদের চোঁখের সামনে প্রতিভাত হয়। আমাদের দৃষ্টির 

বাইরে যে বিশাল অনৃশ্ঠ জীবজগতের অস্তিত্ব রয়েছে, মাইক্রক্কৌপের সাহায্য ছাড়া 

আমাদের পক্ষে সে সম্বন্ধে কোন ধারণ! করাই সম্ভব হতো না। তোমাদের আশেপাশে 

যে সব খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, নালা-নদ না৷ দেখতে পাও তা থেকে এক ফৌট। জল তুলে 
নিয়ে দেখ-_পরিফ্ষার জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে নাঁ। কিন্তু সেই এক ফোটা 
জল মাইক্রস্কৌপের ভিতর দিয়! দেখ_-দেখবে, তাতে কত রকমের অন্তত আকৃতির প্রাণী 

ঘোরাফেরা করছে। মাইক্রস্কোপের শক্তি আরও বাড়িয়ে দাঁও--আরও বেশী রকমারি 

প্রাণী নজরে পড়বে । এসব অন্তত প্রাণীদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে তোমাদের 
অনেকেরই হয়তো যথেষ্ট কৌতুহল আছে, অথচ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে কৌতুহল 
নিবৃত্তি করা সম্ভব নয়। তাঁদের জন্যেই মাইক্রস্কোপ তৈরীর একটা সহজ উপাঁয়ের কথা! 

বলছি। 

কাঁচের অথবা পিতলের সরু এক টুকরা লম্বা নল জোগাড় কর। সহজে জলে 
ভিজে না, এরকম কাগজের নলেও 

কাজ চলবে । নলের ছিদ্রটার মাঁপ 
পাশাপাশিভাবে এক ইঞ্চির আট 

ভাগের এক ভাগ থেকে ষোল ভাগের 

তিন ভাগের মধ্য হওয়া দরকার । 

এই লম্বা নল থেকে খুব ছোট্ট একটু 
অংশ কেটে নাও। এই কতিত ৮17 

শটুকু লম্বায় হবে -এক ইঞ্চির আট ০ রী & মা 
ভাগের তিন ভাগ মাত্র। পিতল, 1০ 
কাগজ অথবা! কাচের নল থেকে ' 

এরকমের ছোট্ট অংশ কেটে ছুদিকের এক নম্বর চিত্র 
কাটা মুখ ঘষে পালিশ করে নাও। কালো রঙের সিলিংওয়াক্স (সিল করবার গাল! ) 

ৃ ্ র্ নু 1 



২৪৬ ভতান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 

বা অন্য কোন অনুজ্জল কালো ভানিস দিয়ে নলের টুকরাটার ভিতরে বাইরে কালো করে 
দিতে হবে। নলের টুকরাটাকে একখানা পাতলা কাচের উপর বসিয়ে কালো সিলিং 

ওয়াস দিয়ে কাচের সঙ্গে জুড়ে দাও। এক নম্বরের ছবিটা দেখলেই ব্যাপারটা! 

পরিক্ষার বুঝতে পারবে । ছবির মত একখান! পাতল কাচের উপর এরূপ একাধিক 

নলের টুকরা বসিয়ে নিতে পাঁর। এবার ছোট্র একটি কাঠির ডগা জলে ডুবিয়ে 
কাচের উপর বসানো ছোট্ট নলের মধ্যে ফৌটা ফোটা জল দিয়ে ভি কর। 
জলের উপরিভাগটা যেন সমতল না৷ হয়ে উপরের দিকে ধনুকের আকারে বাকা 

হয়ে থাকে । এটিই হলো জলের লেন্স। এই লেন্সের নীচে কোন সুক্ষ জিনিস 

রেখে তাকালেই স্টোঁকে অনেক বড় দেখাবে । কাঠির সাহাষ্যে জল কমিয়ে বাড়িয়ে 

জলের উপরের বক্রতা প্রয়োজনমত কমবেশী করা যেতে পারে । নলের ভিতরকার 

মাপ এবং জলের উপরকাঁর বক্রতাঁর তারতম্যানুঘাঁরী নীচে স্থাপিত দেখবার জিনিসটাকে 

কমবেশী বড় দেখাবে । এই লেন্সের সাহাধ্যে তোমরা হাইড, ইনফিসোরিয়া এবং 
কয়েক জাতের বিচিত্র প্রোটোজোয়া অনায়াসেই দেখতে পাবে। 

জলের লেন্স দিয়ে কিভাবে 

একট সাধারণ মাইক্রস্কোপ তৈরী 

করতে পার সেকথা বলছি। ছুই 

নম্বরের ছবিটা ভাল করে দেখে 

নাও। ছবি থেকেই বুঝবে-_কিভাবে 

ন্ত্রটা তৈরী করতে হবে। ভারী 

একখানা বোর্ডের উপর একট 

কাঠের ষ্্যাণ্ড বসাও। ষ্ট্যাণ্ডের 
উপরের দিকে শয়ানভাবে প্রসারিত 

একট কাঠের বাহু এটে দাও । 

এই বাহুটার শেষ প্রান্তের ছিদ্রের 

মধ্যে জলের লেন্সখান! স্কু দিয়ে 

আটকানো থাঁকবে। এই বাহুর 

নীচে, ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে একটা লল্বা স্তু 

বসিয়ে দিতে হবে। তার নীচে থাকবে বেশ বড় গর্তওয়াঁল। একখানা চৌক1 তক্ত1! পাশের 

দিকে প্রসারিত একট! বাহুর সঙ্গে সংলগ্ন। এই বাহুটা চৌক1 কলারের সাহায্যে ্ট্যাপ্ডের 

গায়ে আলতোভাবে পরানো থাকবে । কলারের গায়ে ডানদিকে, উপরে নীচে ছুট লম্ব। 

পেরেক বসানো আছে। উপরের স্ত্রতে জড়ানো শক্ত একগাছা৷ সতার শেষ প্রান্ত নীচের 

কলাঁরের পিনের সঙ্গে বেধে দাও । কলারের নীচের দিকের পেরেক এবং ষ্্যাণ্ডের গোড়ার 



এপ্রিল, ১৯৫ 7 আযানিব। ও হাইড্রার বিচিত্র কাহিনী ২৪৭ 

দিকে বসানে। পেরেকের উপর দিয়ে একট? রাবারের ব্যাণ্ড পরিয়ে দিতে হবে। এবার 

উপরের জ্কুটা সামনে অথব। পিছনে ঘোরালেই চৌকা তক্তখানা উপরে নীচে ওঠানাম। 
করবে। নীচের বোর্ডখানাঁর উপর ছবির মত করে ছোট্র একখানা আরশি এমনভাবে বসাও 

যেন ইচ্ছামত উপরে নীচে হেলানো যেতে পারে । এবার পাতলা কাঁচের উপর একফোট। 

ময়ল! জল রেখে কাচখানাঁকে চৌকা তক্তার গর্তের উপর বসিয়ে লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখ । 

আরশিখ।ন।কে প্রয়োজনমত হেলিয়ে কাচের উপরে রক্ষিত জলের ফোটার গলার দিক 

দিয়ে আলে! ফেললেই দশ্ঠবস্ত পরিক্ষার হয়ে উঠবে । 

দুই নম্বর চিত্রের ডানদিকে জলের লেন্সের উন্নত গঠন-কৌশল দেখানো হয়েছে। 
পিতলের নলের পাশের দিকে সরু টিউবের মধ্যে একটি জ্তু বসানো হয়েছে । কটা এদিক 
ওদিক ঘুরিয়ে লেন্সের জলের উপরিতলের বন্রতা কমবেশী করে" প্রয়োজনমত ফোকাস 
কবা যেতে পারে। তার নীচের ছবিটিও আাঁর একটি লেন্সের । পুর্বোন্ত মাপের নলের 
মধো আর একটি সরু নল ঢকিয়ে দিলে ভিতরকার ছিদ্রের মাপ হাঁস পাওয়ার ফলে 

দশ্যবস্ত অধিকতর বপ্রিতায়তনে দৃষ্টিগোচর হবে। নলের নীচে সংলগ্ন পাতলা কাচের 

তলায় 'এক ফৌটঢ। জল লাগিয়ে লেন্সের শক্তি বুদ্ধি করতে পারা যায়। নিজের হাতে-গড়া 

এই যন্ত্রটি বেশী দামী না হলেও তোমাদের পরীক্ষার কাঁজ বেশ ভালভাবেই চলবে । 

(জুনে রাখ 
আযামিঘ! ও হাহ্ডার বিচিত্র কাহিনী 

“আযমিবা কথাট। তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে । আযামিবা পদার্থ ট। কি, 

কোথায় থাকে, তাদের চালচলনই বা কি রকন--এ সম্বন্ধে তোমাদের অনেকেরই 

হয়তো কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। তোমর। যাতে এগুলোকে নিজের চোখে 

দেখতে পার তার সহজ ব্যবস্থার কথ! জানিয়ে দিচ্ছি । পূর্ব অধ্যায়ে যে মাইক্রস্কোপ 
তৈরীর কথা বলেছি-সেরকম একটা মাইক্রক্ষোপের সাহাধ্যেই আমিবা এবং আরও 

অনেক রকমের বিচিত্র প্রাণী প্রত্যক্ষ করতে পারবে । কিন্তু কথা হচ্ছে - এই বিচিত্র 

প্রাণীগুলোকে পাওয়া যাবে কোথায়; এগুলো! সবই আণুবীক্ষণিক প্রাণী; এত ক্ষুদ্র 
যে, খালি চোখে দেখা যায় না। সাধারণতঃ মানুষ, পল, গক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি 

বিভিন্নজাতের প্রাণীদের অন্তরে এবং ময়লা জলের মধ্যে রকমারি আ্যামিবা ও অন্যান্য 

প্রোটোজোয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। “আ্যামিবিক ডিসেন্টি, নামটা তোমাদের 

অপরিচিত নম্ম। কারণ এ-রোগে অনেকেই আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক জাতের 
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আযামিবা মানুষের অস্ত্রে বংশবিস্তার করে এরোগ উৎপন্ন করে। মাইক্রক্কোপের নীচে 

রোগীর মল পরীক্ষা করলে অসংখ্য আমিবাঁর সন্ধান পাঁওয়। যায়। 
যাইহোক, আন্দাজী খুজে খুঁজে তোমাদের 

পক্ষে আযামিবা সংগ্রহ করা সহজ নয়। যদিও 
এর! দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করে এবং নোংরা, 

ময়লা জায়গার প্রায় সর্বত্রই ছড়ানো রয়েছে 
তবুও খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় বলে খুঁজে 

৮ “ বের করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অবশ্ অনুকূল 

. ০ পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত আহাধ না পেলে এদের 

এ %. '. জংখ্যাবৃদ্ধি হয় না; কারণ প্রতিকূল পরিবেশে 
শি... এরা অতি স্মপ্ম গুটিকার আকৃতি ধারণ করে, 

কওকভালী। ভর" আানিরান, উরি, -নিক্রিয়ভাবে অরহ্থান বরে! মা অবস্থার তেমন 

ইতস্ততঃ বিচরণশীল আ।মিবা গুলো! বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও এদের চিনে বের করা সহজ 
আকুতি পরিগ্রহ করেছে । ব্যাপার নয় ! 

আযামিবার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবার পুর্বে এক সময়ে শক্তিশালী 

মাইক্রস্কোপের আইপিসের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ রেখেও নাজেহাল হতে 

হয়েছিল। মাসাধিক কাল অক্লান্ত চেষ্টার ফলে অকস্মাৎ একদিন একটা চলন্ত 

আযামিবা চোখে পড়ে গেল। অপূর্ব দৃশ্য ! এই একটিমাত্র জীবন্ত আযমিনাকে কি 

দুলভ বস্তুই না মনে হয়েছিল সেদিন! তার দ্রুত পরিবর্তনশীল আকৃতি, খাচ্সংগ্রহ 

প্রণালী, অদ্ভূত গতিবিধি দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম । জীব-বিজ্ঞানের বই-পুস্তকে 

আযমিবা সম্বন্ধে যেসব বিবরণী দেওয়! 

আঁছে--তাঁর চেয়ে অনেক কিছুই যেন 

চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো । 

দেখে আর আশা মিটে না! জান। 

ছিল--একট আ্যামিবা ধীরে ধীরে 

বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটা হয়ে যায়-ছুটা 

বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার চারটে হয়। 

এভাবে ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি হতে 
থাকে। অবশ্য খান্ঠের প্রাচুর্ধই দ্রুত আযামিব। কেমন কলে খা আত্মসাৎ করে, ক্রমিক 

সংখ্যা-বুদ্ধির সহায়ক । খ্যা-বদ্ধির নম্বর দিয়ে ছবিতে ত।-ই দেখানে। ভয়েছে। 

বাপারটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবাঁর জন্তে কৌতুহল অদম্য হয়ে উঠলো । কিন্তু সেট। দেখাও 

সহজে সম্ভব হয়নি । যাঁহোক, এরপরে অনেকদিন পর্যন্ত চেষ্টা করেও কদীচিৎ ছ'-একট 
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ছাড়া আযামিবার সাক্ষাৎ মিলেনি। মাস ছুই পরে আকস্মিকভাবেই একদিন অসংখ্য 
আযামিবার সন্ধান মিলে গেল। 

গুটি বাঁধবার কৌশল প্রত্যক্ষ করবার জন্যে টবের গাছে শেশয়াপোকা 
পুষেছিলাম। টবটা বসানো ছিল জল ভি 
একট। থালার মধো, যাঁতে শেশায়াপোকা- /4-28 
গুলো পালাবার পথ না পায়। শেখয়া- হা 
পোকাঁগুলো অনবরত পাতা খায় আর 

মলত্যাগ করে। গুটি গুটি মল গড়িয়ে 
জলে পড়ে এবং জলটা ব্রনশঃই নোংরা ও 

বিবর্ণ হয়ে ওঠে । একদিন সেই বিবর্ণ 
জলের একফৌট। শ্লাইডের ওপর রেখে 

মাইক্রস্বোপের ভিতর দিয়ে নজর দিতেই 
দেখলাম--ঠিক তারক। চিহ্কের মত গোটা- 

কয়েক অদ্ভুত পদার্থ এখানে সেখানে প্রায় 

নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করছে। কিছুক্ষণ এভাবে অবস্থান করবার পর ছু-একটাঁকে একটু 
একটু নড়াচড়া করতে দেখা গেল। গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল 
আযামিবার আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো--তারকাঁর আকৃতি আর নেই-_লম্বাটে হয়ে এগিয়ে 
চলেছে। শামুক যেমন করে এগিয়ে চলে, ঠিক তেমনি করে অগ্রসর হচ্ছে । সাঁমনে- 
পিছনে, এপাশে-ওপাশে চারদিক দিয়েই একবার এদিকে আবার ওদিকে তরতর করে 
ডালপালা গজিয়ে উঠছে। ডালপালাগুলে। একদিকে গজায় তো অপরদিকে মিলিয়ে 
যায়। যাহোক, অনুসন্ধানে বোঝা গেল__শোৌয়াপোকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের মল, 
উদ্ভিদ বা জান্তব পদার্থ জলে পচলে সেখানে অজত্র আযমিবার উৎপত্তি ঘটে। কেবল 
আযামিবাই নয়__এরূপ জলের মধ্যে শশী বা ঝিঙে বিচির মত, চায়ের পেয়ালার ম্ত, 
গ্রামোফোনের চোডের মত এবং অন্যান্য অনেক কিছুর মত-_-আরও বিচিত্র প্রাণী নজরে 
পড়বে । আ্যামিবা দেখতে হলে তোমরাও এই উপায় অবলম্বন করতে পার। 

ছোট্ট একটা কাচের পাত্রে জল রেখে তাতে কিছু শুকনো ঘাঁস বা 
শোঁয়াপোকার পরিত্যক্ত মল ভিজিয়ে রাখ। খুব ছোট্ট একটুকরা মাছ বা মাংসও 
ভিজিয়ে দেখতে পার। একদিন রাখবার পর সেই পাত্র থেকে পিপেটে করে এক 
ফোটা জল তুলে একখানা পাতল! কাচের শ্লাইডের উপর রাখ। এই জলের 
ফৌটার উপর পাতলা কাগজের মত একখানা কভারপ্লিপ চাঁপা দিলে ভাল হয়। 
এবার শ্লীইডখানাকে মাইক্রক্কোপের তলায় রেখে পরীক্ষা কর। দেখবে_-সেই একফৌটা 
জলের পরিধি কত বেড়ে গেছে ! সেই বিস্তত পরিধির মধ্যে এখানে সেখানে অতি ক্ষুত্র এক 

বহুগুণ ব্ধিত আকান্রে আমিবার ছবি 
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এক বিন্দু জেলীর মত পদার্থ পড়ে আছে। সেগুলো যে এক একটা জীবন্ত প্রাণী, প্রথমে 
তা বুঝতে পারবে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখবে--নিক্ষিয় পদার্থ গুলো 
লম্বাটে হয়ে ক্রমশঃ গতিশীল হয়ে উঠছে এবং চেহারা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে । একদিকে 
ডালপালা গজায়, অপরদিকের গুলো সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। চলবার মুখে অতি সুক্ষ 
কোন জৈব পদার্থের টুকরা সামনে পড়লে আামিবা তার শরীরটাকে ছুইদিকে বাড়িয়ে 
দিয়ে সেটাকে দেহসাঁৎ করে নেয়। “উদরসাৎ না বলে “দেহসাৎ, বলায় তোমাদের 
একটু খটকা লাগতে পারে। কিন্ত ঠিক উদর বলে এদের দেহের মধ্যে 
নির্দিষ্ট কোন স্থান দেখা যায় না। দেখলেই ব্যাপারট। বুঝতে পারবে । কারণ মাইক্রস্কোপে 

এত্রে শরীরের ভিতরটাঁও বেশ পরিক্ষার দেখ! যায়। 

দিন কয়েক ভাল করে পরিচয় ঘটলে এদের বংশবৃদ্ধির 

১ ৯৮ কায়দাটাও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যথেষ্ট আহার্য 
| দেহসাঁ করবার পর পরিপুষ্ট হলে চলস্ত অবস্থাতেই 

হয়তো দেখবে--আ্যমিবার শরীরের একাংশ ক্রমশঃ 

সরু হয়ে আসছে । কোন একটা আঠালো পদার্থের 

ডেলাকে ধীরে ধীরে ছদিকে টানতে থাকলে মধ্যস্থল 

ক্রমশঃ সরু হতে হতে অবশেষে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে 

যায়, আমিবাও ঠিক তেমনি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েই সংখ্যা- 

বৃদ্ধি করে থাকে । 

আযমিবার কথা তে। শুনলে! ধৈর্য ধরে চেষ্টা 

বর্ধিত আকারে হাঁইডরার ছবি। উপরে করলে এদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু নিজের চোঁখেই 
শুড়, নীচে শরীরের দুপাশ থেকে কুড়ির দেখতে পাবে। এবার আর একটা! অদ্ভুত আণুবাক্ষণিক 
মত দুটা নতুন হাইড়া উদগত হচ্ছে। প্রাণীর কথা বলছি, যাঁকে আযামিবার চেয়ে আরও সহজে 

দেখা জন্তব। প্রাণীটার নাম হাইড । জলের উপরে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানা অথবা 

অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের গায়ে এগুলোকে পাওয়া যায়। খালি চোখে দেখা না গেলেও 

এর। আামিবাঁর চেয়ে আকারে অনেকট? বড়। কাজেই মাইক্রস্কোপ ছাঁড়াঁও ম্যাগ্রিফাইং 

গ্লাসের সাহাষ্যেই হাইড়াঁর সন্ধান পাঁওয়। যেতে পারে। অবশ্য সুস্পষ্টভাবে গতিবিধি 

পর্যবেক্ষণ করতে হলে মাইক্রক্ষোপের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন । 
তোমরা জেঁক দেখেছ নিশ্চয়ই! হাইড়ার আকৃতি এবং চাঁলচলন কতকটা 

জেশাকেরই মত। জেশাকের মত লম্বা দেহটার উপরের দিকে, মুখের চারদিক থেকে 
কয়েকটা লম্ব। শু'ড় বেরিয়ে গেছে । কোন কোন জাতের হাইড়ার শু'ড়গুলে। তার শরীরের 
অন্ততঃ ৪1৫ গুণ লম্বা । তাদের শু'ড়ের গায়ে ছোট ছোট পেয়ালার মত কতকগুলো 
শোধণ-যন্ত্র সারবন্দিভাবে সাজানো দেখ! যায়। বস্থু বিজ্ঞান মন্দিরের জলাধারে রক্ষিত 
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ক্ষুদে পানার মধ্যে এ-ধরণের হাইড়রাঁরই প্রাচুর্য দেখেছি। জেশাকের মত শরীরের নিম্ন 

প্রান্তের সাহায্যে কোন কিছু আকড়ে ধরে শরীরটাকে লম্বা করে খাছ্ের সন্ধানে এরা শু'ড় 

গুলোকে চতুর্দিকে প্রসারিত করে দেয়। সাধারণতঃ এর! শু'ড় গুটিয়ে নিশ্চলভাবে 
অবস্থান করে; কিন্তু খানের সন্ধান পেলেই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ওঠে । জলের মধ্যে 
আহার্য বস্তর সুক্ষ চূর্ণ ছড়িয়ে দিলেই তাদের 
কর্মচাঞ্চল্য দেখতে পাঁবে। আহাধ বস্তর 

প্রাচুধে প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারের ফলে 

শরীরট! অসম্ভব রকমে স্ফীত হয়ে ওঠে। 

তখন প্রায় নিজীঁবের মত চুপ করে থাকে । 
হাইড্রার চলবার ভঙ্গীও জেশাকের মত। 

সময় সময় ডিগবাজী খেয়ে উপরের দিক 

নীচে এবং নীচের দিক উপরে তুলে নিশ্চল- 

ভাবে অবস্থান করে। খাগ্ধ না পেলে 

কখনও কখনও বা বিরক্ত হয়েই ষেন, 

শরীরট।কে গুটিয়ে শিকড়ে আটকানো একটা 

পিগাঁকাঁর পদার্থের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা 

কাটিয়ে দ্রেয়। ছবি থেকে এদের রকমারি 
গতিভঙ্গীর নসুনাটা মোটামুটি বুঝতে পারবে। 
হাইড্রার বংশবিস্তার পদ্ধতিও অতি অস্ভুত। 
উদ্চিদ-দেহে যে রকম অস্কুরোদগম হয়ে থাকে ২৯ বি 
হাইডার শরীরেও সেরূপ অস্কুর উদগত হতে ক্রমিক সংখ্যান্থসারে হাইড়ার বিভিন্ন রকমের 

দেখা যাঁয়। সময়মত সেটা নতুন হাইড়া- গতিভঙ্গী দেখানো হয়েছে। 

রূপে মূল শরীর থেকে খসে পড়ে । তাছাড়া যৌনমিলনোদ্ুত বংশবিস্তারও হয়ে থাকে । 

বড় বড় গাছপালার আড়ালে অবস্থিত নালা, ডোবা কিংবা পুকুর থেকে কিছু ক্ষুদে 

পানা বা জলঝাৰি সংগ্রহ করে এক ফৌট। জলসমেত তাদের কোন একটার এক টুকরে! 

পাত। কাচের শ্লাইডের উপর রেখে পাতল। কাচের কভারশ্লিপ চাপা দাও। কাঠির 

ডগ! জলে ডুবিয়ে ফোঁটা ফৌঁট। করে জল দিলেই কভারশ্লিপের তলায় সমানভাবে জল 
ছড়িয়ে যাবে । এবার শ্লাইডখান। মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে 

পর্যবেক্ষণ করলেই ছু-একটা হাইড়রার সন্ধান পেয়ে যাবে । একবার সন্ধান পেলে ভবিষ্যতে 

আামিবা বা হাইড্রার খোজে তেমন আর অন্ুুবিধা ভোগ করতে হবে না1% গ. চ, ভ, 
এ চা আপ জর এ ৩ পপ ৬ পা কা ০ পপ সপ আশ পা পর অঅ ৫ সী আইস আত সপ না 

* ছবিগুলো, গ্রেম হোয়াইটের জেনারেল বায়ৌলজির টেঞ্টবুক থেকে সংগৃহীত। 
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কই মাছ আমাদের সকলেরই পরিচিত । আমাদের দেশে ছোট বড় কয়েক জাতের 

কই মাছ দেখা যায়। অনেকের ধারণা ছোট বড় সব রকমের কই মাছ একই জাতীয়, 

বয়স ভেদে ছোট কিংবা বড় দেখায় মীত্র। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ইহারা সাধারণতঃ 

জলজ উদ্ভিদ পরিপূর্ণ অগভীর জলে বা বদ্ধ জলাশয়েই বিচরণ করে। কই মাছ উভচর 
হইলেও প্রধানতঃ জলেই বেশী সময় বাস করে । বধার সময় ডিম পাড়িবার সময় হইলেই 

ইহারা নূতন জলের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। সেই সময়ে ডাঙ্গার উপর 
দিয়াও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়। থাকে । 

কথায় বলে-_-কিই মাছের পরাণ'_-ইহাঁদের জীবনীশক্তি যেন অফুরন্ত ! রানার 

জন্য কাটিয়া কুটিয়া, নূন হলুদ মাখাইয়া তপ্ত কটাহে ছাড়িয়া দাও-_দেখিবে তখনও 

দাঁপাদাপি করিয়া প্রাণ বাচাইবার চেষ্টা করিতেছে । আবার জল ছাড়িয়া ঘণ্টার পর 

ঘণ্টা ডাঙায় বিচরণ করিবার সময়ও ইহাদের জীবনীশক্তি যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় এমন 

কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কদমাক্ত একট ঘোলা জলের মধ্যেও তারা দিনের পর দ্রিন 

সুস্থ দেহে কাটাইয়া দেয় । কোন রকম খাছ্য গ্রহণ না করিরাঁও ইহাদিগকে মাসের পর 

মাঁস পুর্ণ জীবনীশক্তি লইয়াই বাঁচিয়! থাকিতে দেখা যাঁয়। জীবনীশক্তির এতটা! প্রাচুর্য সন্তেও 

কিন্ত একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। আকম্মিক ভাবে কোন উপায়ে ইহাদের মুখটাকে 
একটু হা করাইয়া দিলেই আর নড়াচড়া না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্ামুখে পতিত 

হয়। এই অন্তু স্বভাবের সুযোগ লইয়া পূর্বাঞ্চলের কোন কোন স্থানে কই মাছ ধরা হইয়! 

থাকে । কই মাছের কীটপতঙ্গ এবং জলজ পোকা খাইতে পছন্দ করে। স্থানীয় 

লোকেরা সুতা বাঁধা বেতের টুকরা ধনুকের মত বাঁকাইয়। ছুইটি মুখ ছোট ছোট কয়ার- 
ফড়িঙের গায়ে বিধাইয়া দেয়। এবূপ অনেকগুলি কয়ারফড়িং সারবন্দিভাবে একটা লম্বা 

দড়ির গায়ে সুতায় বাধিয়। দড়িটাকে জলের উপর ফেলিয়! রাখে । ফড়িংটাকে গ্রাস করিবার 

সময়ে বেতের টুকরার ছুই মুখ খুলিয়া গিয়া স্প্রিঙের মত মাছের মুখটাকে হা করাইয়া 
রাখে। অকম্মাৎ এরূপ অদ্ভুত অবস্থায় ভীত হইয়াই হউক, কি অন্য কোন কারণেই 
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হউক, মাছটা একেবারে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করে। 
পরের দিন দড়ি তুলিলেই দেখা যাঁয়, দড়ির দুই ধারে অনেক মৃত কইমাছ আটকাইয়া 

রহিয়াছে । ইতিপুর্বে সম্পাদক মহাশয় যে পরীক্ষার কথ। জানাইয়াছেন তাহাতে দেখ 

যায়--কই মাছ জলে ডুবিয়! বাতাস গ্রহণ ন। করিতে পাঁরিলে, পনর বিশ মিনিটের মধ্যেই 
শ্বাসরুদ্ধ হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

কই মাছের কানকোর ঢাকনার প্রান্তভ।গে ছোট বড় কতকগুলি তীক্ষ কাটা আছে। 

ডাঙার উপর চলিবার সময় কই মাছ এই কান্কোর ঢাকনাঁর সাহাঁষ্যেই কাংভাবে অগ্রসর 

হয়। কান্কোর ঢাকনার সাহায্যে ইহারা সময় সময় হেলানো গাছের উপরও উঠিয়! 

পড়ে। অবশ্য মতলব করিয়া ইহারা গাছে চড়ে না-_ইহ। সম্পূর্ণ আকন্মিক ঘটন!। 
কই মাছের শিকার পদ্ধতিও অদ্ভুত। বধার সময় পুরাঞ্চলের ধানের ক্ষেত জলে 

ডুবিয়। যাঁয়। সেই সময়ে কই মাছের! জল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া! ধান গাছের পাতায় 
উপবিষ্ট পোকামাকড় শিকার করিয়। উদরপুরণ করে। তাছাড়া পাকা ধানের ছড়াগুলি 

যখন জলের উপর নুইয়া পড়ে কই মাছের তখন ধান খাওয়ার মরম্ুম লাগিয়া যায়। 

তাহার। জলের উপর ল।ফাইয়া উঠিয়। ছড়া হইতে ধাঁন ছি'ড়িয়। উদরস্থ করে। 

কই মাছের মুখের সামনে কতকগুলি ধারালো দত ছাড়াও উপরের ঠেশটের ছুইধারে 

বাইরের দিকে সীড়াশির মত বাঁকানো ছুইটি তীক্ষ দাত আছে। শত্রকে আঘাত 

করিবার ইহাই তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র। সাঁড়াশির মত এই দ্রাত ছুইটি পাশের দিকে 

সাঁমনে-পিছানে নড়াচড়া করিতে পারে । কই মাছকে হাতে ধরিয়। তুলিলেই দেখা যায়, সে 

তাহার সাডাশির মত দাত দিয়া কামডাইয়া ধরিয়াছে। অনেক সময় দাঁতে কামড়াইয়া 

কাপড়চোপড়ে শক্তভাবে আটকা ইয়া থাকে । 

কই মাছের আর একটা অদ্ভুত স্বভাঁব দেখা যাঁয়। শক্রর কবলে পড়িলে বা কোন 

কিছুতে বাধা পাইলে ইহাঁর। কান্কোর ঢাকনাটাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই 
স্বভাবের স্থযোগ লইয়াই লৌকে অতি সহজ উপায়ে কইমাছ শিকার করিয়া থাকে । 
জালে কইমাছ ধরিবার জন্য বিশে কোঁন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। বড় 
ফাঁকওয়ালা এক প্রস্থ জাল জলম্রোতের আড়াআডিভাবে পদ্ণার মত ঝুলাইয়া রাখা হয়। 

জালের ছিদ্রের মধ্য দিয়া মাথাটা সহজেই গলিয়া যায়--কিন্তু শরীরটা চওড়ী বলিয়া 

গলিয়া যাইতে পারে না । এরূপে বাধা পাইয়া সে কানকোর ঢাকনা প্রসারিত করিয়। 

রাখে; ফলে আর জালের বন্ধন ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে না। জাল তুলিলেই দেখ! 

যাঁয়- জালের ছিদ্রের মধ্যে অনেক কইমাছ এখানে সেখানে আটকাইয়া রহিয়াছে। 

কীটপতঙ্গ শিকারের লোভে কইমাছ কচুরি পাঁনার মধ্যেও বিচরণ করে । দলসুদ্ধ 

কচুরিপানা টানিলেও এই কারণে কই মাছ ধরা পড়ে। 

জ্ীরাণী ভট্টাচার্য (প্রথম বাধিক শ্রেণী ) 



শ্রীনিবাস রামান্থজন, এফ. আর. এস. 
১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ প্রেসডেন্সির এরোদ নামক স্থানে এক 

দরিত্র বৈষ্ব পরিবারে রামানুজন জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সেই তাকে স্কুলে ভন্তি 
করা হয়। নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করবার সময় থেকেই গণিতের প্রতি তার একট! 
প্রবল আসক্তি দেখা যায়। বয়সে বালক হলে কি হয়__সেই বয়সেই গাণিতিক শুন্য এবং 
কল্পিত সংখ্য। সম্বন্ধে তর নানাবিধ প্রশ্নে শিক্ষকের! বিব্রত হয়ে উঠতেন। 

১৯০৩ সালে কুম্বকোনম টাউন স্কুল থেকে ম্যাটি,ক্যুলেশন পাঁশ করে তিনি 

কুম্বকোনম গভর্ণমেন্ট কলেজে এফ, এ, ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ভি হলে কি হবে 

গণিত শাস্ত্রের প্রতি তার ছিল একট। মজ্জাগত অনুরাগ; ফলে পাঠ্যতালিকাঁর অন্য সব বিষয় 

ছেড়ে তিনি গণিতের আলোচনাতেই ব্যাপূত থাকতেন । এই অসাধারণ গণিত-অন্ুরাঁগের 

ফল তাকে হাতে হাতেই পেতে হলো--এফ, এ, পরীক্ষায় অকৃতকাঁধ হলেন খুব 

শোচনীয়ভাবেই । 

পরীক্ষায় ফেল করবার পর প্রায় বছর পাঁচেক ধরে তিনি নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, 

কিন্তু অন্কশাস্ত্রের আলোচন। ছাড়েননি । তার নিজম্ব পদ্ধতিতে গণিতশাস্ত্রের আলোচন। 

পৃরাদমেই চলতে থাকে । ১৯১০ সালে মাঁদ্রাজে গিয়ে উপস্থিত হন-_সঙ্গে মোটা মোট! 

ছুখান! নোট বুক। নোটবুক ছুখানা গণিত সম্পকিত তার গবেবণার ফলাফলে ভতি। 
জন কয়েক বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় সেখানে তিনি হার্বার ট্রাষ্ট অফিসে একটা কেরাণীগিরির 
চাকরী যোগাড় করতে সক্ষম হন। চাঁকরি পাওয়ার ফলে তার মাদ্রাজে থাকা সম্ভব হয়। 

সেখানে গণিত সম্পকীয় পুস্তক এবং সাময়িক পত্রাদি পাওয়ার সুযোগ ঘটায় অব্যাহত 

গতিতে তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯১২ সালে হঠাৎ একদিন একটি 
অমীমাংসিত গাণিতিক সমস্য। সম্বন্ধে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হাঙ্ডির (জি, এইচ,) মন্তব্য নজরে 

পড়ে। রামান্ুজন তার নিজন্ব পদ্ধতিতে এই দুরূহ সমস্তার সমাধান করে হাডির সঙ্গে 
পত্র ব্যবহার সুরু করেন। হাঁডিকে তিনি ক্রমিক ভগ্।ংশ, সংখ্যাতত্বে ইলিপ.টিক ফাংসান 

প্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তার গবেধণালব্ধ শতাধিক ফলাকলও লিখে জানান। 

রামানুজনের এই ছুরূহ জটিল গাণিতিক সমস্া সমাধ।নের নিখুঁৎ এবং বিস্ময়কর সুষ্ক প্রণালী 

দেখে হাড়ি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান। তার অপূর্ব প্রতিভার মুগ্ধ হয়ে হাডি তাকে তাঁর 

গবেষণার অন্যান্য ফলাফল জানাতে অনুরোধ করেন । তার বিবিধ গবেষণার বিষয়, বিশেষ 

করে 721701061106580915, চ111616 মা0)061005 এবং সবোপরি "1১০0: ০: 

2870925 দেখে তিনি বুঝলেন-_রামানুজন এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। হাঁডি 
তখন তাকে কেম্বি,জে আসবার জন্যে বিশেবভাঁবে অনুরোধ জাঁনালেন। ইতিমধ্যে গাঁণিতিক 

প্রতিভার জন্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ঠালয় তাকে একটি গবেষণা-বৃত্তি প্রদান করেন। এ সময়ে 

মিঃ নেভিল ( ই, এইচ, ) বিশ্ববিদ্ভালয়-বন্তৃতাবলী প্রদানের জন্যে মাদ্রাজে আসেন। হাড়ি 
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তাকে বিশেষ অনুরোধ করে জানান-কেম্বিজে ফিরে আসবার সময় তিনি যেন 

রামানুজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তীরই চেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্ভালয় রাঁমানুজনকে 
বাধিক ২৫০ পাঁউণ্ড হিসেবে তিন বছরের জন্যে বিশেষ বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৯১৪ সালের 

মাঠমাসে রামানুজন বিলাতে পদার্পণ করেন। কেন্ি,জে হাড়ি তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ 

করেন। হা্ডি এবং লিটল্উডের সহায়তায় গণিত সম্বন্ধীয় সাময়িক বিলাতী পত্রিকাসমূহে 
রামানুজনের গবেবণার বিষয় প্রকাশিত হতে থাকে । কেন্তিংজে তাকে রিসাঁচ” ডিগ্রি দেওয়া! 

হয়। তাঁর গাণিতিক প্রতিভার স্বীকৃতিষ্বরূপ ১৯১৭ সালে বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি তাঁকে 

সভ্য মনোনীত করেন । ১৯১৮ সালে তাকে টি.নিটির ফেলোসিপ দিয়ে সম্মীনিত করা হয়। 

এ জময় মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয় আরও পাঁচ বছরের জন্যে বিনাসর্তে বাধিক ২৫০ পাঁউও 

হিসেবে তীর বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৯১৭ সাল থেকেই তার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। 
স্বাস্থ্য ভঙ্গের দরুণ ১৯১৯ সালের মার্চমাসে তিনি ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং 

কাবেরীর তীরবর্তী কৌড়ুমুডি গ্রামে বাস করতে থাকেন। ১৯২০ সালের ২৬শে 

এপ্রিল এখানেই তার জীবনাবসান ঘটে । _গ-- 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
দ্বিতীয় বাধিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী 

গত ১১ই এপ্রিল” ১৯৫০ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাচটার সময় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত 
রসাগ্নন বিভাগের বন্তৃতাগৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বিতীয় বাঁধষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত 

হয়। প্রায় ৫০ জন সভ্য এই সভায় যোগদান করেন। পরিষদের সভাপতি অপ্যাপক শ্রীসত্োন্দ্রনাথ বস্থ্ 

মহাঁশর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
শোক সংবাদ 

১। সভার প্রারন্তে সভাপতি মহাশয় পরিমদের বিশিষ্ট সভ্য ৬ ডাক্তার স্বন্দরীমোহন দাশ এবং 
সাধারণ সভ্য অধ্যাপক ৬ বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাহাদের 

পরিবাঁরবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন এবং পরিষদের কম প্রচেষ্টায় তাহাদের 

অকু£ সহযোগিতার কথা স্মরণ করিয়া! শ্রদ্ধা পিবেদন করেন। উপস্থিত সদন্তগণ দণ্ডায়মান হইয়। 

পরলোকগত স্দস্যগণের প্রতি অরদ্ধা্চলি নিবেদন করেন এবং তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট 

মমবেদনাস্ুচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
কম'সচিবের বিবৃতি 

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবান্দেব বন্দ্যোপাধ্যাম্ম মহাশয় অতপর গত ৯৯৪৯ সালের পরিষদের 

কাঁধবিবরণী পাঠ করেন। বিবৃতি প্রসন্দে তিনি বর্তমান বছরে সভ্যগণের অধিকতর সক্রিয় সহযোগিতা 

কামন। করিয়া পপ্রিষদের কর্মগ্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্যে আশা বাস্ত, করেন। 

২। তারপর কর্মসচিব মহাশয় গত ১৯৪৯ সাঁলে পর্ষদের আক্-ব্যয়ের পরীর্ষিত হিসাব ও ১৯৫০ 

স[লের আনুমানিক বাছেট সভায় উপস্থিত করেন। বথোচিত আলোচনার পর পরীক্ষিত হিনাব "5 

আনুমানিক বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

সঙ্ভাপতির ভাষণ 

সভাপতি মহাশয় অতঃপর একটি নাঁতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রতিষ্ঠাদিবসেব অনুষ্ঠানে তিনি 

পরিষদের কার্যাবলী ও আশা-আকাঙ্খার ব্িয়ে সবিশেষ উল্লেখ কৰিয়াছিলেন ; এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে 

তিনি উক্ত বিষয়গুলির আর পুনরুল্েখ না করিয়া পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে সভ্যগণের সহযোগিতার জন্ 

বিশেষভাবে আবেদন জানান । 



২৫৬ ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

কমর্শধ্যক্ষ-মগ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন 
৩। পরিষদের বিগত কার্ধকরী সমিতির সুপারিশ ও সভ্যগণের মনোনয়নপত্র বিবেচন। 

করিয়া কর্মসচিব মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণ এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বঙমান বর্ষের 
জন্য পরিষদের কাধকরী সমিতি ও কর্মাপ্যক্ষ-মগ্ডলীর বিভিন্ন পদে থারীতি নির্বাচিত হন £ 

সভাপতি--শ্রসত্যেন্ত্রনাথ বস্থ কর্মনচিব- শ্রীবাস্থুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 
সহঃ সভাপতি-_শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচাধ সহঃ কর্মপচিব_শ্রাদিবাকর মুখোপাধ্যায় 

৫ _ শ্রীনিখিলরগ্তন সেন ”.. -_শ্রীদেবীপ্রসাদ বর্মন 
”... --শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার কোধাধ্যক্ষ--শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ 

কার্ধকরী সমিতির সভ্য £₹- 
্রপ্রফুল্চন্ত্র মিত্র শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীভবেশচন্দ্র রায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুড়ী শ্রঅমিয়কুমার ঘোষ 
শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায় শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাথ শরজীবনময় বায় 
শ্রান্বকুমার বস্থ শ্ীবিখবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীরমণীমোহন বায় শ্রীঅকণকুমার সেন শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

হিসাব পরীক্ষক 
৪1 পরিষদের, গত বছরের সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক শ্রামণীজ্্রনাথ বস্থ মহাশয় 

বর্ষশেষে হিসাব-পরীক্ষার সময় কলিকাতায় অন্থপস্থিত থাকায় তাহার সহযোগিতা না পাইয়! 

পরিষদের সভাপতি মহাশয় কাধপন্রিচালনার জন্য গত বছরের হিসাব পরীক্ষণ কাজে রেজিষ্টার্ড 
অডিটর শ্রীহিমাংশুশেখর ঘোষ মহাঁশয়কে নিয়োজিত করেন। মভাপতি .ম্হাঁশয়ের এই নিয়োগ সভায় 
সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় । 

অতঃপর ১৯৫৭ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য পূর্বোক্ত রেজিষ্টর্ড অডিটর শ্রীহিমাংস্ত 
শেখর ঘোষ মহাশয় সবসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। 

এইরূপ স্থির হয় যে, বঙমান বর্ষের পরীক্ষিত হিসাবপত্র আগামী সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপনের 

পূর্বে পরিষদের সাধারণ সভ্য শ্রাজিতেন্্রমোহন সেন মহাশয়কে দেখাইয়া! লইলে ভাল হয়। 
সারস্বত অং 

পরিষদের সারস্বত সংঘের কর্মপচিব শ্রীতঃখহরণ চত্রবতী মহাশয় গত বছরে সারম্বত সংঘের 

কার্ধাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করেন। সংঘের উদ্যোগে লোকপ্রিয় বক্তৃতা ও বিজ্ঞান 

বিষয়ক আলোকচিত্রাদির কাধ আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। আঘথিক অন্বিধা ও উপযুক্ত 
কর্মীর অভাবের কথা উল্লেখ করিয়| সংঘসচিব মহাশমু সভ্যগণের সক্রিয় সহযোগিত! কামন। করেন । 

এই সভায় বর্তমান বছবের জন্য শ্রীভুঃখহরণ চক্রবতী মহাশর সংঘসচিব পদে পুননির্বাচিত হন । 

সারম্যত সংঘের বিভিন্ন শাখার সভ্যগণ বর্তমান বর্ষেও যথাযথরূপে সধসম্মতিক্রমে বহাল রহিলেন। 

অতঃপর নিম্নলিখিত সভ্যগণ এই বছর সারস্বত সংঘের নূতন সভ্যবূপে নিবাচিত হন-_ 
্রিন্থধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পদার্থবিদ্ভা শ্রাজিতেন্্রমোহন সেন-_পদার্থবিদ্ধা 

শ্রীইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়--কষিবিজ্ঞান 
অনুমোদক মণ্ডলী 

উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য লইয়া অন্মোদকমগ্ডলী গঠন করা হয় £__ 

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীমনিয়কুমার ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্ধ, শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, শ্রীরবীন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

গত বছরের কাধাদি পরিচালনার জন্য পরিষদের সভাপতি ও কর্মপচিব মহাশয়কে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ 

আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । অতঃপর মভাঁর কাধ শেষ হয়। 
স্বাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বস্থু (সভাপতি ) স্বাঃ বাঁস্থদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ( কর্মসচিব ) স্বাঃ অমিয়কুমার ঘোষ 
স্বাঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বাঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যয় স্বাঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ স্বাঃ পরিমলকাস্তি ঘোষ 







প্রীহর়েজ্জনাথ রায় 

ইস্পাত কাহাকে বলে 
লৌহ এবং ইম্পাত যে স্বতন্ত্র পদার্থ একথ! 

অনেকেই অবগত নহেন। লৌহ অষ্ট ধাতুর অন্যতম । 
ইম্পাতকে ধাতু বলা যায় না। লৌহের সহিত অঙ্গার 

মিশ্রিত করিয়া ইস্পাত প্রস্তত কর! হয়। স্থৃতরাং 

ইহাকে মিশ্র কিংবা সম্কর ধাতু বলা হয়। লৌহের 
একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, উহ উচ্চ তাপে অঙ্গারকে 

দ্রবীভূত করিয়া শোষণ করিয়া লইতে পারে। 

লৌহের গলণাঙ্ক ১৫৩০ সেট্িগ্রেতড। সুতরাং 
লৌহ যখন গলিতে আরম্ভ করে তখন ইহা 
পারিপাশ্থিক অঙ্গারজাত পদার্থ হইতে অঙ্গার 

শোষণ করিয়া লইতে থাকে। অঙ্গার লৌহের 
সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আয়বুন কার্বাইড উৎপন্ন করে। 
এই কার্বাইডকে সিমেপ্টাইটও বল! হইয়া থাকে। 
সিমেন্টাইট অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। ইস্পাতের 
কাঠিন্যের জন্য দায়ী এই সিমেন্টাইট। গলিত লৌহ 
যখন কঠিন 'পদার্থে পরিণত হয় তখন এই 
সিমেপ্টাইট উহার মধ্যে সমীনভাবে ছড়াইয়া 

পড়িয়া ইহাকে কঠিন করিয়া তোলে। লৌহ অবশ্য 

যত ইচ্ছ। অঙ্গার দ্রবীভূত করিতে পারে না। 

ইহা বড়জোর শতাংশের ৪.৫ ভাগ মাত্র অঙ্গারকে 

দ্রবীভূত করিতে পারে। আবার এই অঙ্গাবের 
সবটাই লৌহের সহিত যুক্ত হইয়া আয়রন কার্বাইড 
উৎপন্ন করে না। মাত্র ১৫-১৬ ভাগ মাত্র যুক্ত 

হয়। বাকীটুকু মুক্ত গ্র্যাফাইট রূপে লৌহের মধ্যে 
ছড়াইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় লৌহকে ইস্পাত 
না বলিয়া ঢালাই লোহা বা চীনে লোহা বলা হয়। 
প্রকৃত ইস্পাতের মধ্যে মুক্ত গ্র্যাফাইট থাকিতে 

পারে নাঁ_থাকিলে লৌহ ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। 

অঙ্গার যাহা থাকে তাহা! লৌহের সহিত যুক্ত হইয়! 

থাকে। স্তরাং বলা যাইতে পারে--ইম্পাত, 

লৌহ এবং অঙ্গার মিশ্রিত ধাতু ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। অবস্তা ইহার মধ্যে সিলিকন, গম্ধক, 
ফস্ফরাস, ম্যাঙ্গানিজ প্রতৃতি অন্তান্ত পদার্থ থাকে 

বটে, তবে তাহাদের উপস্থিতি অঙ্গাবের মত অত 

গুরুত্বপূর্ণ নহে । মোটের উপর বল! যাইতে পারে 
ষে, অঙ্গার ব্যতীত কোন ইম্পাত প্রস্তত হইতে 

পারেনা । অঙ্গারের পরিমাণের উপর ইস্পাতের 

গুণাগুণের তারতম্য নির্ভর করে। লৌহ বলিল 

বুঝিতে হইবে, উহ। অঙ্গার মুক্ত বিশুদ্ধ ধাতু বিশেষ! 



৫৮ 

ইতিহাস 

বর্তমান যুগে ইম্পাতের প্রভূত উন্নতি 

সাধিত হইলেও কবে যে ইম্পাতের আবিষ্কার 

হইয়াছিল সে কথা সঠিকভাবে বলা যায় ন|। 
তবে এই পদার্থটির ব্যবহার যে অতি প্রাটীন 
কালেও অজ্ঞাত ছিল নাঁইহা নিঃসন্দেহে 

বল[ যাইনে পারে। কাঁরণ অধুনা ইম্পাত-নিমিত 
এমন সব অস্-শপ্ব আব্ষ্কিত হইয়াছে যাহাদের 

প্রাচীন্ত্ব সঙ্গন্ধে সন্দেহের কোন কারণই থাকিতে 

পারে না। অতি প্রাটীন কালে কঠিন পাাড় 

কাটিয়া! যে সব ভাঙ্কর্য এবং কারুকাধ সম্পন্ন তইত 

তাহার জন্য নিশ্চয়ই কোমল প্ররুতির লৌহের অস্ত 
ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ বিশুদ্ধ লৌভে প্রস্তত 
অস্ক্ সাহায্যে এই সব কঠিন প্রস্তর কাটা.সস্তব নহে । 
হেরৌডোটাস বলিয়াছেন যে, মিশরের পিরামিড 

নির্ধাণে ব্যবহৃত লৌহের জন্য প্রচুর অর্থ বায় 
হইয়াছিল। এই পিরামিডের বাজা হইতে এমন 

একখগ্ড লৌহাম্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহার 

বয়স অন্ততঃ পচ হাজার বতসরের কম নহে। 
ইহার মধ্যে সামান্য অঙ্গাবের সন্ধান পাওয়] 
গিয়াছে । রামায়ণ, মহাভারতে যে সব অস্-শঙ্সের 

উল্লেখ আছে তাহাদের বর্ণনা হইতেই 

বোঝা যায় যে, এই সব পদার্থ বিশুদ্ধ লৌহ 

হইতে নিগ্সিত হয় নাই। এমন একটি পদার্থ 
হইতে প্রস্থত হইয়াছে যাহা! লৌহ অপেক্ষা অনেক 

কঠিন। স্তর বলা যায় যে, লৌহ এবং 

ইস্পাতের ব্যবহার মহাকাব্যের যুগে ভালভাবেই 
জানা ছিল। তবে স্যুগেকি ভাবে যে ইম্পাত 

প্রস্তুত কর! হইত সে খবর জানা যায় না। 

উট্জ; দামাক্ষাস্ এবং টলেদে। ইস্পাভ 

প্রাচীন কালের ইস্পাতের মধ্যে ভারত- 
বর্ষের উটুজ ইস্পাত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহার 

পরেই দামাস্কাম্ ইস্পাত এবং স্পেন দেশীয় টলেদো 
ইস্পাতের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের 

জ্ঞান ও বিভ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

পান” গ্রহথ করিবার ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য ধরনের | 

ইহারা সমস্তই ক্রুসিবল্ পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাতের 
অন্তবূপ। এই ইস্পাতের মধ্যে টাংস্টেন, নিকেল, 

ম্যাঙ্গানিজ, এমন কি আধুনিক ঘুগের হাইম্পীড 
ইস্পাত প্রস্ততের জন্য যে যে পদার্থ ব্যবহৃত হয় 
সেই সব পদা্েরও সন্ধান পাওয়া যায়। 

উজ ইস্পীত অতি উচ্চাঙ্গের। আ্যারিষ্টটলের 

মতে ইহা খুঃ পৃঃ ৩৫০ শতাবীতে প্রস্তত হইয়/ছিল। 
উত্তর ভারতের পাবত্য জাতির মধ্যে আজও এই 

ধরনের ইস্পাত গুস্কত করিবার রীতি প্রচলিত 

আছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী লৌহাশ্রিত পদার্থ 
হইতে মুন্তিক নিমিত এক প্রকার বিশেষ ধরনের 

চুল্লীর সাহায্যে লৌহ নিষ্কাশিত কর] হয়। এই 
ভাবে লৌহ্রে একটি নমনীয় তাল পাওয়া যায়। 
নমনীয় তাঁলটিকে ভাতটির সাহাধ্যে পিটাইয! 

ইহার মধ্যস্থিত আবর্জন'_লৌহাজ্িত পদার্থের 
অংশবিশেষ নিউরাইরা বাহির করিয়। লয়। 
এই ভাবে প্রাপ্ত তালটিকে টুকরা ট্রকরা করিয়া 
ভাঙ্গিয়া পুনরায় হাতুড়ির সাহায্যে পেটাই কর! 
হয়। তারপর এই টুকরাগুলিকে ('প্রায় আধসের 
ওজনের মত ) একটি বিশেষ ধরনের মুন্তিকা নিমিত 

মুচির মধ্যে লইয়া খুব মিহি কাঠের গু়ার সহিত 

মিশ্রিত করা হর এবং সমস্ত পদার্থটির উপর 

কতকগুলি কীঁচ1 পাতা ঢাকা দিয়া মুচিটির মুখ 

বন্ধ করিয়া দেয়। এইবার মাটির মধ্যে একটি 

চুলী নির্মাণ করিয়া মুচিটিকে উহার মধ্যে রাখিয়। 
হাঁপরের সাহায্যে সজোরে বাতাস করিতে থাকে। 

এইভীবে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর 

মুচির মধ্যস্থ সমগ্র পদার্থটি সম্পূর্ণরূপে গলিয়! গেলে 
মুচিটিকে ঠা] করিয়া ভাঙিয়া ফেলা হয়। 

প্রক্রিয়াটি স্ুচারুবূপে নিষ্পন্ন হইলে একটি তাল 

পাঁওয়া যাঁয়। উহার উপরিভাগের "্জাশ' অত্যন্ত 

স্প্প এবং মস্থণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। 

খুব প্রাচীনকাল হইতেই উট্ুজ ইস্পাত তরবারি 
নির্ধাণ কার্ধে ব্যবহৃত হইত । পূর্বেই বল! হইয়াছে 
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যে, এই ইস্পাতে অতি স্বন্দর্দূপে পান? ধর।ইতে 

পারা যায। শোনা যায় যে, সঠিকভাবে পাঁন- 
ধরান ইম্পাত নির্মিত তরবারির সাহায্যে 

একটুকরা লোহাকে ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিপেও 

ইহার ধারে কোনরূপ ক্ষতি হইত না। 

কিংবদস্তী আছে যে, শুন্যে রেশমের সৃতা উড়াইয়! 

দিয়া এই তরবারির সাহাধ্যে উন্তাকে দুই টুকরা 
করিয়। কাটিতে পার| যাইত। ভারতবধে যে ঘুগে 
উঠ্জ ইস্পাত প্রস্তত হইত সে যুগের পূর্বে ষে 

পৃথিবীর অন্য কোথাও ইস্পাত প্রস্তত হইত না 

এমন কথা বল। যায ন1। শোন। যায় চীন দেশে 

ক্রুসিবলে প্রস্থত এক প্রকার ইস্পাত পাওয়া যাইত; 
তাহ নাকি ভারতীয় ইস্পাত অপেক্ষা গ্র/চীন। 

ইহার প্রস্তত-প্রণালী জান। যায় নাই। তবে 
এইটুকু অন্টমান কর! যায় যে, ইহার প্রস্তত-প্রণালা 

ভাঁর্তীয় প্রণালী ভিন্ন ধরনের নহে। 

স্থতরাৎ এইরূপ অনুমান করা হইঘ। থাকে যে, 

ভারতীয় এবং চীন দেশীর লোকেরা উভয় দেশের 

ঘধ্যে অবস্থিত অধিত্যকার বাসিন্দাদের নিকট হইতে 

এই বিষয় শিক্ষ। লাভ করিয়াছিল । 

ভইতে 

দামাক্কাস ইস্পাতও এক প্রকার ক্রুসিবল প্রস্তত 

ইস্পাত। অন্যান্য ইস্পাত হইতে ইহার স্বাতন্্য 

পরিলক্ষিত হয় উহার উপরি ভাগের আকৃতি 

হইতে। উহার উপরি তলে শিরার আকারে 

এমন কতকগুলি রেখ! দেখা যায় যাহ! সত্যই উহার 

দ্বার! প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করির! 

থাকে । এই ইম্পাতে লৌহ এবং ইস্পাতের খুব 
পাতল৷ পাতল। পাঁতগুলি পাশাপাশি থাকিয়। 

এইরূপ বৈশিষ্টাব্যঞ্জক দমতলের স্থষ্টি করে; যেন ঝাঁল 

দেওয়া হইয়াছে এইভাবে উহার পরস্পরের সহিত 

মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। সিরিয়ার অস্তগত 

পৃথিবীর অন্তত্ঠম প্রাচীন সহর দামান্বীসে প্রথম 

প্রস্থত হইয়াছিল বলিয়! ইহা দামাস্কান ইস্পাত 
নামে বিখ্যাত। ক্রুসেডারদের দ্বারা এই ইস্পাতের 
গুণাগুণ সারা পাশ্চাত্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। 

ইস্পাত ২৫৯ 

ফলে স্পেন দেশেসু অন্তগত টলেদে! সহনে এই 

ইম্প[ত প্রস্তরতের কারখান। স্থাপিত হয়। টলেদোর 

প্রস্তুত তরবারির খাাতি দামস্কামে প্রস্তুত ইস্পাতের 

মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল । ইহাদের পান- 
বার? ক্ষমত। হিল উট্জ ইম্পাতের মত। 

এমন কি, সর সময় ইহাকে গুটাইয়া আজকালের 
স্পিডেন মৃত বাঝ্সবন্দীও করিতে পারা ফাইত। 

প্রাচীন ালের ইম্পাতের গুণাগুণ হইতে বোঝা 

যায় যে, তাহার! সত্য সত্যই সে যুগ এবং এ যুগেরও 

বিল্মঘের বস্ত। উহাবের পান-গ্রহণ করিবার যে 

অপরূপ ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা উতকৃষ্ঠতর ইস্পাত 

আধুনিক যুগে? প্রস্তত কর! সম্ভব হয় নাই। এই 
মব ইস্পাত হইতে তখনকার দ্রিনে নানা প্রকার 

যন্ত্পতি প্রস্তত কর! হইত এবং তাহাদের সাহায্যে 

ধাতব পদার্থ কাট। হইত। 

তবে প্রাচীন কালের ইস্পাতের গুণাগুণ সব 

সময়ে যে একই প্রকারের হইত তাহা নহে, উহাদের 
মধো যথেষ্ট পার্থক্যও প্রকাশ পাইত। এইবপ 
হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক । কারণ সেযুগে যেসব 

পদার্থ ব্যব্ধত হইত তাহাদের প্রকৃতি সব সময়ে 

একই ধরনের হইত না । অধিকন্ত তাহাদের প্রস্তৃত- 

প্রণালীর মধ্যেও প্রভেদ থাকিত। কোন কোন 

খনিজ পদার্থের মধ্যে এমন সব মৌলিক পদার্থ 

থাকিত যাহ! অপরের মধ্যে থাকিত না। সে 

ক্ষেত্রে ইস্পাতের গুণাগুণ বিভিন্ন হইত। 

আবার ধাতু নিক্ষাণন করিবার সময় যেসব যন্ত্রপাতি 
বাবহৃত হইত তাহাদের কোন কোনটি হয়ত 

অঙ্গারের সংশ্রবে অনেকক্ষণ থাকিত। ফলে উহাঁবর। 

বেশী পরিমাণ অঙ্গার শোষণ করিয়া লইত। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এইসব ক্রটিবিচ্যুতি 

দূরীভূত হইয়াছে। স্থতরাং আধুনিক ইস্পাতের 
'খরণাগুণ সব সময়ে একই প্রকারের হইয়। থাকে । 

ইস্প।তের উৎকর্ষ সাধন 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ধাতব পদার্থ কাটিতে 
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ইস্পাত ব্যবহৃত হইত। ক্রমশই এই কাধ সম্পন্ন 

করার জন্য মেসিনের সাহাষ্য লওয়! হইল। কিন্ত 

যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কাজ করা হইত 

তাহাদের উৎকর্ষ সাধন করা অপেক্ষা মেসিনের 

উৎকর্ষ সাধনে সকলে সচেষ্ট হইণেন । অতএব 

ইস্পাতের পরিব্তে মেসিনেরই যত কিছু 

উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। ইস্পাতের প্রকৃতি 

পূর্বের মতই থাকিয়া গেল। তাহার কোনরূপ 

উৎকর্ষ সাধিত হইল না। কিন্তু এই তুল ধবা 

পড়িল। দেখা গেল ষে, যন্ত্রপাতিগুলির কাটিবার 

ক্ষমতার একটা সীমা আছে । ধাতব পদার্থ কাটিবার 

সময় কর্তন-যস্ত্রেরে সহিত ধাতব পদার্থের ঘর্ষণের 

ফলে উত্তাপের স্থষ্টি হয়। এই উত্তীপকে শোষণ 

করিয়া লইয়া যন্ত্রটি ক্রমশই উত্তপ্ত হইতে থাকে। 

ইহার উপর ষদি কাজটিকে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন 

করিবার চেষ্টায় গতিবেগ বৃদ্ধি করা 

ষায় তবে ঘর্ষণজনিত উত্তাপের' মাত্রা এতদূর 

বুদ্ধি পায় যে, যস্ত্রটর “পান” নষ্ট হইয়া যায়। 

ফলে উহা ভোতা হইয়া পড়ে। কাটিবার 

গতিবেগ বৃদ্ধির সহিত ভোতা হইবার ক্ষমতা 

ঠিক জ্যামিতিক হারে বাড়িয়া! চলে। স্থৃতরাৎ, 

বর্তমান যুগে-যাহীর লক্ষ্য হইতেছে গতিবেগ__ 

এইরূপ যন্ত্রের উপযোগিতা নিতান্ত কম। এদিকে 

এতদিন কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই । সুতরাং কয়েক 

হাজার বংসরের মধ্য এইদিক দিয়া ইস্পাতের 

উৎকর্ষ তাও বিশেষ কিছুই সাধিত হয় নাই । 

প্রাচীন যুগে যেভাবে ইস্পাত প্রস্তত হইত, 

অল্পদিন পূর্বেও ঠিক অন্রূপ প্রণালীতেই ইস্পাত 

প্রস্তুত হইত। অনেকদিন হইতে এ কথা জানা 

ছিল যে, লৌহের পাঁতকে যদি অঙ্গারের সহিত 
একত্রে বাঝ্সবন্দী করিয়া উত্তপ্ত করা যায় তাহা 

হইলে লৌহের পাত অঙ্গার শোষণ করিয়া লইয়' 

উহার সহিত মিলিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে 
উহার উপরিভাগে এক প্রকার গুটি গুটি দাগ 
পড়িয়া যায়। এইজন্য ইহাকে র্রিষ্টার লৌহ বা 

গান ও বিজ্ঞান | ৩য় বধ, ৫ম সংখ্যা 

গুটি-পড়া লৌহ বলা হয়। এই লৌহ ইস্পাত 

নামে অভিহিত হইলেও আসলে ইহার উপরি- 

ভাগের ত্বকটুকুকে মাত্র ইস্পাত বলা যাইতে পারে, 

ভিতরের অংশটুকু নহে। কারণ অঙ্গার অভ্যস্ত 

ভাগে প্রবেশ করিয়া সেখানকার লৌহের সহিত 

মিলিত হইতে পারে না। এই ইস্পাতকে হাতুড়ির 

সাহীয্যে পেটাই করিতে থাকিলে ইহার গুণের 

উতকধ সাধিত হয় এবং ইহাকে যন্ত্র প্রস্তুতের 

কাজে বাবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা 

সত্বেও সহশ্রবার পেটাই করিয়াও ইহাকে একেবারে 

বেদাগী করিতে পার! যায় না । কিন্তু এমন একসময় 

আসে যখন এই দাগেরও অবসান ঘটে। অষ্টাদশ 

শতাব্দীর মাঝামাঝি হাণ্টস্ম্যান এমন এক প্রণালী 

আবিষ্কার করেন যাহার সাহায্যে দাগগুলি 

সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা যাইত এবং ইস্পাতের 

আকৃতি এবং প্রকৃতি সর্বত্র একই রকমের 

হইত। এই প্রণালীটিকে হাণ্টস্ম্যান অন্যান্ত 

ব।বসায়ীর নিকট হইতে গোপন রাখিবার চেষ্ট! 

করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। এই গোপনীয়তা প্রকাশ 

পাইয়। গেল। কোন এক ব্যবসায়ী একদিন 

ঝড়ের রাত্রে আশ্রম গ্রহণের অছিলায় তাহার 

গৃহে অতিথি হইয়৷ এই প্রক্রিয়াটি শিখিয়া গেলেন। 

তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন ষে, ব্রিষ্টার বা দাগী 

ইম্পাতকে একটি মুচির মধ্যে গলাইয়া লইয়। 

এইরূপ স্থন্দব ইম্পাত প্রস্তুত করা হইতেছে। 

অন্ত ধে প্রক্রিয়াটি তিনি লক্ষ্য করিলেন তাহা 

নৃতন কিছু নয়। উহা! বহুদিন যাবৎ চলিয়া 

আমিতেছে। কারণ পৃথিবীর কোন কোন অংশে 

মুচিতে করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত পুরাতন প্রথা] । 

হাণ্টস্ম্যানের পদ্ধতির দ্বারা প্রস্তত ইস্পাতকে 

ক্ুসিবল স্টীল বা মুচিতে প্রস্তত ইস্পাত বলা হয়। 

এইভাবে প্রস্তত ইস্পাত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার 

ব্যাপারে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে । অবশ্য 

ইহার পরের আবিষ্কার হইতেছে মাসেট ট্টাল। 

মাসেটের প্রণালীতে ব্লিষ্টার ীলের পরিবর্তে ইস্পাতের 
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বার? বা পরিত্যক্ত ইস্পাতের অংশগুলিকে অঙ্গারের 

সহিত মিশ্রিত করিয়া মুচির মধ্যে গলান হয়। 

অবশ্ত এইভাবে যে ইস্পাত পাওয়া যার তাহা 
ভারতীয় ইম্পাতের সহিত কোন অংশেই তুলনীয় 
নহে। এমন কি, হান্টস্ম্যানের প্রস্তত ইস্পাতের 

মতও উচ্চাঙ্গের নহে। ক্রুসিবল পদ্ধতির পর 

ইস্পাত প্রস্ততের নানাপ্রকার পদ্ধতি আবিষ্কারের 
চেষ্ট( চলিতে লাগিল । ফলে, ওপেন ভার্থ, বেসিমার, 

বৈচ্যৃতিক প্রণালী প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। এস্থলে 

ইহাদের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী অপ্রাসঙ্গিক 

হইবে ন1। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অঙ্গারের পরিমাণের 

তারতম্যের উপর ইম্পাতের গুণাগ্ুণের অনেক 

পার্থক্য হইয়া থাকে । লৌহের মধ্যে অঙ্গারের 

পরিমাণ শতাংশের **১৫--১*৫০ ভাগ হইলে 

তাহাকে বলা হয় ইস্পাত। ১৫০-_-২৫০ ভাগের 
মধ্যে হইলে তাহাকে বলা হয় আধা ঢালাই লোহা; 
২৫০ ভাগের উ্ধেএবং ৪"৫* ভাগের মধ্যে হইলে 

বলা হয় ঢালাই লোহা বা চীনা লোহা । 
অঙ্গারের পরিমাণ অনুযায়ী ইস্পাতকে মোটামুটি 

তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) নরম 

ইস্পাত--ইহার মধ্যে অঙ্গারের পবিমীণ থাকে 
শতকরা ভাগ। ইহা খুব সাধারণ 

নরম প্রকৃতির ইম্পাত। কড়ি, বরগা, রেলিং, শিক 
এবং অন্যান্ত সাধারণ পদার্থ এই ইম্পাত দ্বার! 

প্রস্তত হইয়! থাকে । (২) মধ্যমান অঙ্গারবিশিষ্ট 

ইস্পাত বা মধ্যমান ইম্পাত-_ইহার মধ্যে অঙ্গারের 
পরিমাণ থাকে শতকরা! ০*৩০-_০*৭০ ভাগ । ইহা 

অপেক্ষারুত শক্ত । ইহা হইতে অন্যান্য দামী ও 
মজবুত জিনিস প্রস্তত হইয়| থাকে । রেল লাইন 
যে ইম্পাতে প্রস্তুত কর! হয় তাহাতে অঙ্গারের 

পরিমাণ থাকে প্রীয় ০৬০ ভাগ। (৩) উচ্চ 
অঙ্গার বিশিষ্ট ইম্পীত-ইহার মধ্যে শতকরা 

১৫০ ভাগ অঙ্গার থাকে। ইহা অত্যন্ত শক্ত 

প্রকৃতির ইম্পাত। ইহার দ্বারা ভ্রমর, ক্ষুর, করাত 

০*১৫----০*৩০ 

ইস্পাত ২৬১ 

ইত্যাদি নানা প্রকার যন্ত্রপাতি নিমিত হইয়া 

থাকে। | 

(৪) এই তিন প্রকার ইস্পাত ছাড়াও মিশ্র 
ব। নঙ্কর ইস্পাত আছে। ইহা আধুনিক যুগের 
অভিনব আবিষ্ষার। ইস্পাতের সহিত নিকেল, 
ক্রোমিয়াম, মলিবডিনাম, টাংস্টেন, ভ্যানেডিয়াম, 

কোবাণ্ট প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু মিশ্রিত করিয়া ইহা 
উৎপন্ন করা হয। এই ইম্পাত অত্যন্ত দামী, বিশেষ 

বিশেষ কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধাস্ত্, উড়ো- 
জাহাজ ও জাহাজের অংশবিশেষ, বড় বড় পুল ও 

নানাপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে এই সব 
ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

প্রস্তুত প্রণালী 

ঢালাই লোহা অথব1 বট আয়রন উভয় পদার্থ 

হইতেই ইস্পাত প্রস্তত কর! হইয়! থাকে । ঢালাই 
লোহায় অঙ্গারের পরিমাণ বেশী । স্থতরাং ইহাকে 

অঙ্গার বিমুক্ত করিয়া ইস্পাতে পরিণত করা হয়। 

কিন্ত রট আয়রনে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে কম। 

স্থৃতরাং ইহার সহিত অঙ্গার মিশ্রিত বা যুক্ত করিয়া 

ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। তবে রট আয়রনের মধ্যে 

ভেজাল কম থাকার দরুণ ইহা হইতে ষে ইম্পাত 
উৎপন্ন হয় তাহী খুব নির্ভরযোগ্য ৷ ইম্পাত প্রস্তত 

করিবার প্রণালী প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার । যথা, 

(১) সিমেপ্টেসন প্রণালী (২) জ্রুসিবল প্রণালী 
(৩) বৈদ্যুতিক প্রণালী (৪ ):আ্যাসিভ বেসিমার 

এবং বেসিক বেসিমার প্রণালী (৫) সিমেন-মার্টিন 

প্রণালী। 

১। লিমে-্টেসন প্রণালী 

রট আয়রনের বিশুদ্ধ পাতগুলিকে 

(সৃইডিস লোহা খুব বিশুদ্ধ ) অগ্নিসহনক্ষম ইষ্টক 

নিমিত বাক্সের মধ্যে কাঠ কয়লার দ্বারা 

বোঝাই করিয়া ৮--১১ দিন ধরিয়া 

তাপে উত্তপ্ত করা হয়। কি ধরনের ষে 

১৩০০০ 
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প্রতিক্রিম্ব হয় তাহ। জান! ঘায় ন|। তবে এই 

সময়ের মধ্যে পাতগুলি ধারে ধীরে অঙ্গার শোষণ 

করিয়! লইয়া ইস্পাতে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ কাঠ 

পুড়িয়। প্রথমে কার্বন মনোক্সাইভ উৎপন্ন হয়। 

কার্বন মনোক্সাইড লৌহ কতৃক শোধিত হইয়া 
থাকে । এই কার্বন মনোক্সাইভ পরে কার্বন ডাই- 
অক্সাইডে এবং অঙ্গারে বিশ্লিষ্ট হইয়া! যাঁয়। কাবন- 

ডাইঅক্মাইড নির্গত হইয়া আসে এবং কাঠকয়লার 

সংস্পর্শে কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। অঙ্গার 

লৌহ্র মধ্যে থাকিয়! যায়। কারন মনৌক্সাইড 

পুনরায় লৌহ কতৃক শোধিত হইয়া থাকে। 
এইভাবে চক্রটি আবতিত হইতে থাকে । (০০৯ 

004 ৯0০0-::১ )। সবশেষে চুল্তী ঠাণ্ডা 

করিয়া পাতগুলিকে বাহির করিয়া লওয়া হয়। 

কার্বন ডাইঅক্সমইড নির্গত হয় বলিয়। পাতগুলির 
গায়ে অসংখ্য ছিদ্রের স্থষ্টি হয়। এই জন্য ইহাকে 

ক্রিষ্টার ইল” বল! হয়। 

এইভাবে ষে ইম্পাত প্রস্থত হয় তাহা খুব 

বিশুদ্ধ ইম্পাত বটে, তবে ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য । 

এইজন্য এই প্রণীলীটি ক্রমশ লুপ্ত হইয় যাইবার 
উপক্রম হইয়াছে । 

২। ক্রসিবল্ প্রণালী 

এই প্রণালীতে বিশুদ্ধ রুট আয়রনের পাত- 

গুলিকে নির্দিষ্ট পরিমীণ অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

অগ্নিসহনক্ষম মুচির মধ্যে গলান হয়। গলিত লৌহ 

অঙ্গার শোষণ করিয়া ধীরে ধীরে ইস্পাতে পর্যবসিত 

হয়। কতখানি লৌহে কি পরিমাণ অঙ্গারের 

প্রয়োজন, তাহ! অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝা যায়। 
স্ৃতরাংংসেইভীবেই লৌহের সহিত অঙ্গার প্রয়োগ 
করা হইয়া থাকে । ইহ! দ্বার! ক্ষুর, উথা, প্রভৃতি 

যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হয়। 

৩। বেসিনার প্রণালী 

বেসিযার প্রণালী আবিষ্কার হওয়াতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখা! 

ইস্পাত জগতে যুগান্তর আসিয়া গিয়াছে । এই 
প্রণালীর সাহায্যে আধ ঘণ্টার মধ্যে দশ টন ইস্পাত 

প্রস্তুত করা ষাইতে পারে এবং ইহাতে যে খরচা 

হয় তাহা পূর্ববর্তী প্রণালীগুলির তুলনায় অতি 
নগণ্য | 

এই প্রণালীটির মুল রহস্ত হইতেছে এই যে, যদি 

একটি বিশেষ ধরনের পাত্রের মধ্যে গলিত পিগ 

আয়রনের মধা দিয়। বাত।সকে সবেগে চালিত 

করা যায়, তাহা হইলে পিগ আয়রনের 

সহিত সংশ্লিষ্ট ভেজাল পদার্থগুলি “অক্সিভাইজড' 

হইয়া উহাকে রট-আয়বনে ব। পেটা লৌহে 
পরিণত করে । তারপর এই রট আয়বনে স্পাইজেল 

নামক পদার্থের সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গার- 

প্রয়োগ করিয়া ইহাকে ইস্পাতে পরিণত করা৷ 
হয়। ম্পাইজেল একপ্রকার ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ। 

লৌহ এবং মা1ঙ্গনিজকে একত্রে গলাইয়া ইহা প্রস্তত 

কর। হয় । যে বিশেষ ধরনের পাত্রে এই প্রক্রিয়াটি 

করা হয় তাহাকে কন্ভার্টার বলে। ইহা! 

রুট আফ্রনের পাতের দ্বার! প্রস্তুত ডিম্বাকৃতি পাত্র- 

বিনেষ। ইহার অন্তান্তর ভাগে অগ্রিসহনশীল মুত্তিকার 

আস্তরণ দেওয়া থাকে । ছুইপাশে অবলম্বনের 

সাহায্যে পাত্রটিকে এমনভাবে বসান হয় যে, 
ইহাকে ইছান্যায়ী যে কোন অবস্থায় ঘুবাইয়] 

আনিতে পারা যায়। ইহার তলদেশে কতকগুলি 

ছিদ্র থাকে । এইসব ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাতাসকে 

ইহার অভ্যন্তরে সবেগে চালনা কর! যাইতে পারে। 

প্রথমে পাত্রটিকে একপাশে কাখ করিয়। মারুৎ- 

ৃল্লী হইতে প্রায় দশ টন গলিত পিগ আয়রন 
ইহার মধ্যে ভরি করা হয়। স্ইে সঙ্গে ইহার 

মধ্য দিয় বাতাঁসকে সবেগে চালন। করা হয়। 

এই অবস্থায় কন্ভাটারটিকে সৌজাভাবে দীড় 

করাইয়া! দেওয়া হয়। প্রবল বাতাসের দাপটে 

পিগ আয়রনের মধ্যস্থ অঙ্গার, সিলিকন, গন্ধক, 

ম্যাঙ্গানিজ, ফন্ফরাস প্রভৃতি পদার্থগুলি যোগ- 

ধর্মান্বিত হইয়া! গ্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ফলে 



মে, ১৯৫০ ] 

তাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়। অঙ্গার হইতে কার্বন 

মনোক্সাইভড উৎপন্ন হয় এবং উহা! কনভার্টাবের 

মুখে আসিয়া! জলিতে থাকে । সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ 

স্কুলিঙ্গের মত জলন্ত লোহার স্কলিঙ্গ প্রচুর পরিমাণে 

নির্গত হইতে থাকে । গন্ধক পুড়িয়া সালফার 

ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয় এবং উহা বাতাসের 

সহিত মিশিয়। পলাইয়। যায় । অন্যান্য অক্সাইড গুলি 

পাত্রটির আন্তরনের সহিত মিশিয়। গাদের ৃষ্টি 

করে। পাত্রটির ঘুখে যতক্ষণ অগ্রিশিখাটি জলিতে 
থাকে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে, অভ্যন্তরে 

প্রতিক্রিয়া ঠিক সমভাবেই চলিতেছে । কিন্তু 

উহ অণৃশ্য হইবান আঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যার যে, 

প্রতিক্রিয়াটি শেন হইরা গিয়াছে । এখন কনভা- 

টারটিকে আর একবার কাৎ করিয়া বাতাস বন্ধ 

করিয়া! দেওয়া হয়। এই সমরের মধ্যে কনভাটারের 

মধ্যস্থিত পিগ আয়রন, বট আঁয়রনে পরিণত হয়| 

ইহাকে ইম্পাতে পরিণত কনিতে হইলে ঠিক 

পরিমাণমত স্পাইজেল বা স্পাইজেলেজ ম্ টরকর। বা 

ডেলার আকানে ইহার মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। 
ইহা লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং অঙ্গারযুক্ত পদার্থ । 

উহার মধ্যে নিদিষ্ট পরিমাণ অঙ্গার আছে। 

এইবার সমস্ত পদার্থটিকে ভালভাবে মিশ্রিত 

করিবার জন্য আর একবার কয়েক মুহূর্তের 
জন্য পাত্রের মধ্য দিয়া বাঁতীস চালনা করা হয়। 

এইভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে ১০ টন ইস্পাত 

উৎপন্ন হয়। ইহাকে কনভার্টার হইতে ঢালাই 
পাত্রের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। 

৪। আযম এবং বেসিক প্রণালী 

কনভার্টারের ভিতরের আস্তরণটি যদি বালি 

জাতীয় পদার্থের হয় তাহা হইলে এই কনভার্টারের 

দ্বার! যে ইম্পাত গ্রস্তত হয় তাহাকে বলা হয় আসিড 
ইস্পাত এবং প্রণালীটিকে বল! হয় আঁসিভ প্রণালী । 
আযাম্ড প্রণালীর দ্বারা গন্ধক বা ফস্ফরাঁসকে 

অপসারণ করা যায় না । কারণ গন্ধক ব| ফন্ফরাম 

ইস্পাত ২৬৩ 

অল্লাত্মক পদার্থ এবং বালি জাতীয় পদার্থের 
আস্তরণটি ৪ অম্াত্মক। সুতরাং অগ্াতআ্ক আন্তরণ 

অগ্লাত্মক পদার্থের সহিত মিশিয়া গাদের ্তষ্টি 

করিতে পারে না। স্ৃতরাং গন্ধক এবং ফস্ফরাস 

ইম্পীতেরই ঘধ্যে থাঁকিষ1 যায়; কিন্তু আন্তরণটি 

যদি ক্ষাধাত্মক হয় অর্থা২ ডলোমাইট জাতীয় 
পদার্থের হয়, তাহা হইলে অগ্নাত্মক গন্ধক এবং 

ফস্ফরাঁস ক্ষারাজ্মক ডলোমাইটের সহিত প্রতিক্রিয়! 
করিয়া ক্যালসিয়াম সালফাইড এবং ফস্ফাইড 
উৎপন্ন করে। উহারা শেষ পধন্ত গাদে পরিণত 

হইয়া অপসারিত হয়। এই গপ্রণালীটিকে বল৷ হয় 

ক্ষারীতআ্মক ব৷ বেসিক প্রণালী এবং এইভাবে প্রস্তত 

ইম্পাতকে বলা হয় বেসিক ইম্পাত। বেসিক 

প্রণালীর দ্বারা ইস্পাতের মধ্যস্থিত গন্ধক এবং 

ফস্ফরাসকে ইচ্ছামত অপসারিত করিতে পার! 

যায়। 

৫। সীমেন এবং মার্টিনের “ওপন হার্থ প্রণালী 

এই 'প্রণালীতে যে ফানেগ বা চুল্রী 
ব্যবহ্ৃত হয় তাহা! চৌক। একটি ঘরবিশেষ। ঘরটি 
অগ্নিসহনশীল ইটের দ্বার প্রস্তত। চুল্লীটির সমুখ- 
ভাগে কয়েকটি দূরজ। থাকে । এই দরজার ম্ধ্য 

দিয়া চুল্লীর গর্ভটিকে অব্যবহার্য লোহা বা ইস্পাত, 
পিগ আয়রন এবং লালমাঁটি বা হেমেটাইট (2803) 

হারা ভতি করা হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এইভাবে 
পূর্ণ করার ব্যাপারটিকে বল! হয় চুন্সীকে চার্জ, 

'করা। চুলীটিকে পূর্ব হইতেই প্রডিউসার-গ্যাস 

জালাইয়৷ প্রায় শ্বেতোতপ্ত করিয়া রাখা হয়। 

চার্জ করিবার পর হইতেই প্রডিউসার গ্যাসের 
হাষ্যে পদার্থকে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে কয়েক 

ঘণ্টার মধ্যেই গলিয়া যায়। একটি বিশেষ 

ধরনেব চুল্লীর মধ্যে কয়লা পোড়াইয়া বাতাসের 
সহযোগে প্রোডিউসার গ্যাস উত্পন্ন করা হ্য়। 

ইহার মধ্যে থাকে কার্বন মনোক্মাইড, হাই- 
ড্রোজেন, কিছুটা কার্বন ডাইঅক্মাইভ এবং 



২৬৪ 

নাইট্রোজেন। প্রোডিউসার হইতে নিত হইবার 

পর এই গ্যাস মিশ্রণটিকে ইষ্টক পরিপুর্ণ 
জাফ্রীকাটা গরম ঘরের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া 

অধিকতর উত্ত করিয়া লওয়। দরকার । এই ঘরটি 

মারুৎচুল্লীনংলগ্ন কুপার শ্িস্তের (লৌহ ও 
ইস্পাত জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জানুয়ারি, ১৯৫০) 

অঙ্থরূপ কাজ করিয়া থাকে। এইভাবে পূর্বে 
উত্তপ্ত গ্যাস যখন চুলীর মধ্যে আসিয়া জলিতে 
থাকে তখন তাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। 

প্রায় আধঘণ্টা অস্তর প্রভিউসার গ্যাসের গতিপথ 

পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়। তখন গাসটি 

আবার অপর প্রান্তস্থিত গরম ঘরের মধ্য দিয়া 

উত্তপ্ত হইয়া আসিয়া চুল্লীর মধ্যে জ্বলিতে থাকে 
এবং অব্যবহার্য গ্যাস বিপরীত প্রান্ত দিয়! বাহির 

হইয়া প্রথমোক্ত প্রকোষ্টগুলিকে উত্তপ্ত করিতে 

থাকে । সাধারণতঃ প্রকোষ্ঠগুলি (সংখ্যায় চারিটি ) 
আসল চুল্লীর তলদেশে নিমিত হয়। এইভাবে 
প্রকোষ্ঠগুলিকে উত্তপ্ধ করিয়া অব্যবহার্ধয গ্যাসের 
উত্তাপকে কাঁজে লাগানো হয়। এইপ্রকার চুল্লীকে 

“রিজেনারেটিভ? চুলী ঝলা হয়। যখন সমস্ত পদার্থটি 
ভালভাবে গলিয়। যায়, তখন মাঝে মাঝে লালমাটি 

প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। লালমাঁটির কাজ 

হইতেছে-ইম্পাতের অঙ্গারকে যোগধর্মান্িত 
করিয়া ক্রমশই উহার পরিমাণ কমাইয়া আন] । 

সময় সময় হাতার সাহায্যে খানিকটা ইস্পাত 

তুলিয়া আনিয়া উহীর অঙ্গারের পরিমাণ পরীক্ষা 

করিয়া দেখা দরকার । যখনই বোঝা যায় যে," 

অঙ্গাবের পরিমাণ ঠিক মাত্রায় আসিয়া দীড়াইয়াছে, 

তখনই নিদিষ্ট পরিমাণ ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ এবং 

ফেরো-সিলিকন প্রয়োগ করা প্রয়োজন । সমস্ত 

পদার্থটিকে ভালভাবে নাড়িবার পর ইম্পাতকে 

চুজীর মধ্য হইতে ঢালাই পাত্রের 'মধ্যে ঢালিয়া 

ফেল। হয় এবং সেখান হইতে ছাচে পূর্ণ করা 

হয়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

বৈদ্যুতিক প্রণালী 
এই প্রণালীতে বৈদ্যুতিক তাপের সাহায্যে 

লোহাকে গলাইয়া ইস্পাতে পরিণত করা হয়। 
বৈদ্যুতিক চুর্ীর আরুতি অনেকটা উপরোক্ত 

কনভার্টারের অনুবূপ। ইহা পেটাই লোহার 

পাতের দ্বার! প্রস্তত অর্ধ গোলাকৃতি আধার 

বিশেষ। ইহার অভান্তর ভাগ প্রথমে অগ্নিসহনক্ষম 

ইটের দ্বারা গীঁথিয়া তাহার উপর পোড়ান 
ডলোমাইটের আস্তরণ দেওয়া হয়। দুইপাশে 

অবলম্বের সাহাঁষ্যে চুল্লীটিকে এমনভাবে বসান হয় 

যে, ইহাকে যে কোন অবস্থায় ঘুরাইয়া আনিতে 

পাঁর| যায়। চুল্লীটির অভ্যন্তরে ছুইটি বড় বড় 
বিছ্যুতবাহক অঙ্গার দণ্ড ঝুলান থাকে। ইহা- 

-দ্রিগকে ইচ্ছান্যায়ী উঠাইতে বা নামাইতে 

পার। যায়। প্রথমে অব্যবহাধ লোহা, লালমাটি 

এবং কিছু পরিমাণ চুনের দ্বারা চুলীটিকে পূর্ণ করা 

হয় তারপর বিছ্যুত্বাহক দণ্ডের সাহায্যে 

বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালন1 করা হয়। তাপ বাড়িবার 

সঙ্গে সঙ্গে লৌহ গলিতে আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে 

মাঝে মাঝে লালমাটি ও চুন প্রয়োগ করা হইতে 

থাকে । লালমাটর কাজ হইতেছে--যে সমস্ত 

অব্যবহার্য ইস্পাত গলন-কার্ধে ব্যবহৃত হয় তাহা- 
দ্িগকে অঙ্গার মুক্ত করা। লালমাটির অক্সিজেন 

ইম্পাতস্থ অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া কার্বন 

ডাইঅক্মাইড উৎপন্ন করে। এই কার্বন ভাই- 

অক্সাইড নির্গত হওয়ার কালেই ইস্পাত অঙ্গার 

মুক্ত হয়। এই ভাবে ইম্পাতকে সম্পূর্ণভাবে না 

পারিলেও যতদূর সম্ভব অঙ্গার মুক্ত করা হয়। চুনের 

কাজ হইতেছে__একদিকে ইনম্পাতের ফস্ফরাস 

এবং গন্ধকের সহিত যুক্ত হইয়া গাদের স্থট্টি করা 

এবং অপরদিকে গাদটিকে তরল কিংবা পাতলা 

করিয়া তোলা। চুল্ীর গায়ে ধে ভলোমাইটের 

আন্তরণ দেওয়! থাকে, গলিত ইস্পাত তাহার 

সংস্পর্শে আসিলে উভয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। 

ফলে ক্যালসিয়াম ফস্ফাইভ এবং ক্যালসিয়াম 



মে, ১৯৫০ ] 

কার্বাইড নামক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া! থাকে। উহার! 

শেষ পর্যন্ত গাদে পরিণত হয়। এই ভাবে বৈছ্যুতিক 
চুীর সাহায্যে ইম্পাত হইতে গন্ধক ও 
ফস্ফরাসের পরিমাণ কমান হইয়া থাকে। লৌহ 

অপেক্ষা গাদ হাক্কা। স্তরাং উহা গলিত লৌহের 
উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে । যখন দেখ! যায় 

যে, গাদের ঘনত্ব ঠিক পর্যায়ে আসিয়! 
পড়িয়াছে তখন চুল্ীটিকে বৈদ্যুতিক উপায়ে কা 
করিয়া ভাসমান গাদটিকে ঢালিয়া ফেলা হয়। 

গাদ ঢালিয় ফেলার পর হইতেই গলিত লোহার 

মধ্যে কি পরিমাণ অঙ্গার থাকে তাহা পরীক্ষা 

করিয়! দেখা হয়। তখন যে প্রকৃতির ইস্পাত 

প্রস্তুত করার প্রয়োজন এবং তাহাতে যে পরিমাণ 

অঙ্গার থাকা উচিত সেই পরিমাণ অঙ্গার আন- 

থাঁসাইট কয়লার সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। 
এতক্ষণ গলন-কাধটি যোগধর্মী আবহাওয়ার 

মধ্যে সমাধান হইতে থাকে । গাদ নিষকাশনের 
পর হইতে বিয়োগধর্মী আবহাওয়ার মধ্যে গলন- 
কাধ চলিতে থাকে । এই সময়ে মাঝে মাঝে 
চুলীর মধ্যে কয়ল! এবং চুন প্রয়োগ করিতে হয়। 

ইস্পাত ২৬৫ 

যখন দেখা যায় যে, ইস্পাতের উপরিস্থ গাদটি 

পুনরায় পাতল! হইয়া আসিয়াছে এবং উহা! 
ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে সেই সময় ইম্পাতকে 

ঢালাই পাত্রে ঢালিয়। ফেল। হয়। ঢাঁলিবার 
পূর্বে নিদিষ্ট পরিমীণ ফেরোম্যাঙ্গানিজ এবং ফেরো- 

সিলিকন ইম্পাতের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। 
আমরা পৃথিবীতে যে সব ইম্পীতের সাক্ষাৎ পাইয়া 

থাকি তাহাদের জন্ম উপরোক্ত যে কোন একটি 

ন| একটি প্রণালীর সাহায্যেই হইয়া থাকে । এই 
সব ইস্পাতের দ্বারা যুদ্ধাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 

ঘর, বাড়ী, কড়ি, বড়গা, ছিটকিনি, বণ্ট, প্রভৃতি 

গৃহস্থালীর নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুত 

হয়। 
ধাতব পদার্থগুলির মধ্যে ইম্পাত সবাপেক্ষা 

সস্তা । অবশ্য সব ইম্পাতই যে সস্তা তাহা নম্ব। 

ইম্পীতের মধ্যে এমন সব সক্কর-ইস্পাত আছে 

যাহাদের মূল্য অনেক ধাতব পদীর্থ অপেক্ষা বেশী। 

এই সব ইম্পাত বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রস্তুত হইলেও 

তাহাদের প্রস্ততপ্রণালীর মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য 

আছে। 

“অরণ্যবাসী মনুষ্য যেদিন ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া শশ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল এবং 
সেই শশ্ত আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির ফলকে স্থুপথ্য অন্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই 
দ্রিন সে অজ্ঞাতসারে ষে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লেবরেটরীতে 
সেই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুযায়ী কারখানা অগ্ঠাপি চলিতেছে । এই আত্মরক্ষার প্রযত্রে১ এই 

আত্মপুষ্টির প্রযত্বে আমরা আজ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছি । দেবরাজের বঞ্জে একদিন 
যাহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, জল তুলিতেছেন, দূর 
হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন । জাগতিক শক্তিচয়কে আমরা আমাদের কাজে মজুর 
থাটাইতেছি। কবিকল্পিত লক্ষেশ্বর স্বর্গের সমস্ত দেবতাকে সেবকত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের তপস্যাবলে আমরা প্রত্যেকেই এক একট! লঙ্ষেশ্বর হইয়াছি। যে 
বাহ জগতের আক্রমণে আমরা! ব্যতিব্যস্ত, যে বাহ জগৎ একদিন না একদিন আমাদের উপর 
জয় লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা দিন তাহার উপর দস্তের সহিত প্রতৃত্ব 

থাঁটাইয়! আখাদের বুদ্ধিবৃত্তির জয়জয়কার দিতেছি । কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ ?” 
_ রাঁমেন্্রহন্দর 



ফ্লোরেসেন্ট লাইটের বিপদ 
প্রীপ্রিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় 

| 
আজকাল বড় বড দোকাঁন, সিনেমা, থিয়েটার 

এবং অনেক উতসব-অনুষ্ঠানাদিতে সাদা নলের মৃত 

একরকম বাতি দেখ। যায়। ইহাকে ফ্লোরেসেন্ট 

বাতি বলে। এই বাতিগুলিতে অল্প বিদ্যুৎ খরচায় 
অধিক আলো পাওয়া যায়। সাধারণ 

অপেক্ষা ইহাদের পরমায়ুও অনেক বেশী। 
কিন্তু এই ফ্লোন্েসেন্ট বাতিতে অত্যন্ত বিষাক্ত 

এক প্রকার পদার্থ ব্যবহৃত হয়। ভাঙ্গ ফ্লোৌবেসেণ্ট 

টিউব হইতে যদি কোন ক্ষত জন্মে তাহা হইলে 

কালক্রমে তাহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া 

মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাইতে পারে । এই বাতি কিনিবাৰ 

সময়ে যে পুস্তিকা দেওয়া! হয় তাহাতে এ বিষয়ে 

কোন সতর্কতাই থাকে ন|। জনসাধারণকে এ 

সম্ঘদ্ধে অবহিত করিয়া দেওয়া উচিত । 

কোন বিশেষজ্ঞ ধারণাও করবেন নাই যে, পুরাতন 

ফ্লোরেসেন্ট টিউব, খেলিবার ব্যাট অথবা অন্রূপ 

কার্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু অনেক 
বালকই এরূপ করিয়াছে । হার্ভড বিশ্ববিষ্ঠালরের 

হার্টংটন হাসপাতালের তিনজন বৈজ্ঞানিক 
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দিয়াছেন । একটি ১২ বছরের বালকের চোয়ালে 

বেদনাহীন ছোট একটি আব দেখা দেয়। ইহার 

তিনমাস পূর্বে সে একদিন তাহার বন্ধুদের সঙ্গে 
ময়ল। ফেলিবার স্থানের নিকটে খেলা করিতেছিল। 

নিকটেই কতকগুলি পুরাতন ফ্লোবেসেন্ট বাতি 
পড়িয়াছিল। একটি বালক মনে করে যে, 

এগুলিকে বেসবল খেলিবার ব্যাটরূপে ব্যবহার করা৷ 

চলে। এই ভাবিয়া সে একটি (ফ্লোরেসেন্ট টিউব 
লইয়া! একটি বোতলে আঘাত করে। ইহাতে 

বাল্ব, 

টিউবটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং কাঁচভাঙ্গীতে পূর্বোক্ত 

রোগীর ঘাড়ের কতকাংখশ কাটিয়া যায়। ডাক্তার 

আসিয়া কাচের টুকরাগুলি বাহির করিয়। ব্যাণ্ডেজ 
করিয়া দেন। তিনমাস পরে ঘ! শুকাইলেও ছেলেটি 

সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল না। স্থানে স্থানে আব 
দেখা দিল। প্রত্যেকটি আবের নীচে একটি শক্ত 

পিগ্ড অন্ভব করা যাইত । অক্োপচার করিয়া 

এগুলি কাটিয়! ফেল! হয়। দুই মাস পরে বালকটির 
মুখের পাশে আবার আব জন্মে এবং পুনরায় 

অক্স্রোপচার করা হয় । 

আমেরিকায় আর একটি বালকের এরূপ দুর্ঘটন' 

ঘটে। বালকটি একটি ফ্লোরেসেন্ট টিউব লইয়! 

নাড়াচাড়া করিতে করিতে পড়িয়া যায় ও তাহার 

হাতের মধ্যেই টিউবটি ভাঙ্গিয়! যায়। কাচের 

ট্রকরা বাহির করিয়া! ক্ষতস্থানগুলি সেলাই করিয়! 

দেওয়! হয়। তারপর বহু চিকিৎসা সন্বেও ঘাঁগুলি 

কিছুতেই শুকায় নাই । অবশেষে আশা করা হয় 
যে, প্র্যাষ্টিক সার্জাবীর সাহায্যে তাহাকে আরোগ্য 

করা যাইবে। 

ডাঃ এইচ, এস, মার্টল্যাণ্ড বলেন যে, ক্ষতস্থান 

গুলিকে অবিলম্বে কোন পচন-নিবারক গুঁধধের 

সাহায্যে পরিষ্কার করা উচিত । তারপর বহুদিন 

ধরিয়! ক্ষতস্থানগ্রলিকে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য 

করিতে হইবে। যদি ক্ষত বাড়িয়া যায় তাহ! 

হইলে আক্রান্ত পেশীগুলিকে অস্ত্রোপচারের সাহাযো 

কাটিয়া ফেলিতে হইবে । 
ফ্লোরেসেন্ট বাতির সকেট যদ্দি আলগা থাকে 

তাহা হইলে মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়! যাইতে পারে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হইতেছে, অবিলম্বে 

ঘর হইতে বাহির ভুইয়া যাইয়া কিছুক্ষণ পরে 
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একটি সরু ঝটার সাহায্যে কাচের টুকরাগুলি 

ফেলিয়া দিতে হইবে । ঝট দিবার পূবে জল দিয় 
ভিজাইয়া লইলে ভাল হয়। তারপর একটি ভিজ! 

কাপড়ের সাহায্যে ঘরের মেঝে সাবধানে মুছিয়। 
কাপড়টি ফেলিয়! দিতে হইবে । 

ফ্লোরেসেন্ট বাতির এইসকল বিপদের কারণ কি? 

এই টিউবগুলিতে শুভ্র নীলাভ আলো! দ্রিবাব জন্য 

একরকম পাউডার ব্যবহৃত হয়। এই পাউডারের 

সহিত বেরিলিয়াম চূর্ণ থাকে । বৈজ্ঞীনিকদের মতে 
যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষত শুকাইতে চায় না তাহার জন্য 

বেরিলিয়ামই প্রধানতঃ দায়ী । 
কয়েক বৎসর পূর্বে ওয়াশিংটনে ডাঃ জে, জি, 

টাউনসেগ্ডের সভাপতিত্বে একটি চিকিৎসা বিষয়ক 

উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। ইহাতে ওয়েষ্টিংহাউস, 
জেনারেল ইলেকটিক, সিলভেনিয়! প্রভৃতি 

কোম্পানীর ডাক্তাবগণও ছিলেন৷ বহু আলোচনার 

পর প্রধান প্রধান ফ্লৌরেসেণ্ট বাতি প্রস্তৃতকারকগণ 
এই বাতিতে বেরিলিয়ামের ব্যবহার বন্ধ করিতে 

সম্মত হইয়াছেন; কিন্ত কারখানায় ষে সকল মাল 

মজুত রহিয়াছে তাহ বিক্রয় করা হইবে। বিশেষতঃ 
বেরিলিয়ামের পরিবর্তে যাহা ব্যবহৃত হইবে তাহার 

বিষক্রিয়। সন্বদ্ধে এখন নিঃসংশয় হওয়া যাঁয় নাই। 
সেইজন্য উপদেষ্টা পরিষদ এখনও সতর্কতা! অব্লম্থন 
করিতে বলেন । 

ফ্লোরেসেপ্ট টিউব অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা 

উচিত নয়। কারণ অগ্নিতে ইহার বিষক্রিয়া! নষ্ট 

হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাহাতে ইহ 

নাড়াচাড়া না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

আবঞজনার সহিত ইহা ফেলিয়া! দেওয়! উচিত নয়। 

ফ্লোরেসেন্ট লাইটের বিপদ ২৬৭ 

আমেরিকার স্বাস্থ্যবিভাগ অব্যবহৃত ফ্লোনেসেন্ট 
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জন্য আলাদা স্থানে রাখিয়া দিতে বলিয়াছেন। 

এই টিউবগুলিকে ভিজা বুলডোজারের 

দ্বারা গুড়া করিয়া মিশাইয়! দেওয়া হয়। এই 

কায কন্বিবার সময়ে কর্মীদিগকে হাতে দস্তানা 
৪ চোখে গগোল্স্ পরিতে হয়। আমাদের দেশে 

এখনও এরূপ কোন ব্যবস্থা ভয় নাই। আমর! 

পুরাতন ফ্লোরেসেন্ট টিউবগুলিকে খরমোতা নদীতে 

ফেলিয়া! দিতে অথবা গভীর গর্ভে পুঁতিয়া ফেলিতে 

পারি। 

ফ্লোরেসে্ট বাতি যদি সতর্কতার সহিত ব্যবহৃত 

হয় তাহ1 হইলে বিপদের কোন সম্ভবনা নাই। 
এই বাঁতিগ্ুলির অনেক স্থবিধাও আছে । সাধারণ 

বৈদ্যুতিক বাতির জীবন বড়জোর ১০০০ ঘণ্টা। 

সেক্ষেত্রে ফ্লোরেসেণ্ট বাতির জীবন ২০০০ ঘণ্টারও 
বেশী। কোন কোন উন্নত শ্রেণীর ফ্লোরেসেন্ট বাতি 

৮৫০০ ঘণ্টাও জ্বলে । ইহ! ব্যবহার কৰিলে গৃহের 

সৌন্দধ বৃদ্ধি পায়। ইহার স্সিপ্ধ আলো চক্ষের 

পক্ষেও উপকারী । ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ কার- 

খানাতেই এই বাতি ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ের 

ক্ষেত্রেও ইহার উপযোগীতা অনেক । গরম জামা- 

পি 

মা16তে 

কাপড় হীরামুক্ত! প্রভৃতি এই আলোতে আরোও 

সুন্দর দেখায়। লগুনের বাস্তায় রাস্তায় আজকাল 

এই আলো! বাবহৃত হয়। পীত্রিকালে তাহারা 

যখন জলিয়া উঠে তখন সমগ্র নগরী অপুব শোভা 

ধারণ করে। 

“বৈজ্ঞানিক জড় জগংকে স্বাথসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহাধ্য লাভ কৰিতেছেন 
বটে; কিন্তুৎ এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কার কবিয়া, এই 
জগতের আধারে আলোক আনিয়॥ এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার 
করিয়া বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, 
ডাইনামো ও মোটর, বৈচ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো স্বীমশিপ আর এরোপ্লেন অতি তুচ্ছ 
ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ।” --রামেজ্কন্দর 



জাভায় করিল উপনিবেশ 
প্রীরবামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

দাদা, বললেন, “পড়” । 

দেখলাম পুরানে। সংখ্যার, ১৯৪১ সালের 
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1%1০31011)6, পড়ে গেলাম । 

“১৪ই জানুয়ারি ১৬৪১ সালে কাথেজিনা 

সহরে বিশেষ ধামিকা কাউণ্টেস অফ সিনকন, 

ডনা ফ্রান্সিক্কা হারিকে দ্যা নিবেরার পরলোক 

প্রার্ধি ঘটিয়াছে 1”-- 

দাদার দিকে চাইতেই, 

হলো! তে। ?” 

“কি হলো ?” 

“এ যে তোমাদের উপাখ্যান ?” 

“কিসের ?” 

এ যে সিনকোনা ছালের, যা থেকে কুইনিন 

তৈরী হয়। বলে না, স্প্যানিশ ভাইসরয়ের জী 

কাউণ্টেস অফ সিনকনের ম্যালেরিয়া ভয়েছিল, 

আর লিমা" দেশের “কিনা” গাছের ছালের পাচন 

খেয়ে ম্যালেরিয়া সেরে গিয়েছিল। তাতে 

কাউন্টেস, ম্যালেরিয়ার য্ম এই অমোঘ পাচনটি 

সাধারণ্যে প্রচার করেন । এ তলো ১৬৩০ সালের 

কথা। এমন কি লিনিরস সাহেব পযস্ক এ গুজব 

বিশ্বাস করেছিলেন এবং সিনকনের গৌরবে 
গাছটির গো্ঠার নামকরণ করেছিলেন সিনকোন]। 

কাউণ্টেসের কোনদিন 

ম্যালেবিয়াই হয়নি । বরং কাউণ্টের মাঝে মাঝে 

হতো । তখন কিন্তু লিশীতে কেউ এ ছালের 

ব্যবহার জীনতে। না। ১৫৩৭ সালে পিজারো৷ পেরু 

জয় করেন। তখনকার ইতিবৃত্তে কিন্তু “কিনার 

কোন উল্লেখ নেই । গুজব এই ষে, ১৬৩০ সালে 

লিমার ক্যাথলিক যাজকেরা সর্বপ্রথম সিনকোন। 

বললেন, “কেমন 

পড়ে দেখলে তো। 

ছাঁলের ব্যবহার প্রচার করেন। ১৬৪৩ পালে 

প্রকাশিত একটি ফরাসী ভাষায় লিখিত বইয়ে 

সিনকোনা ছালের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন 

একজন বেলজিয়ান। হারমান ভ্যান দের হেডেন 

নাম তার। এইটি সিনকোনার সর্বপ্রথম উল্লেখ 

বলে প্রকাশিত। আর ১৬৭৭ সালে সিনকোনার 

ছাল জাতে উঠলো, অর্থাৎ বৃটিশ ফার্মীকোপিয়ীয় 

স্থান করে নিল । 

ফলে হলো কি? না, সিনকোনার বুক্ষমেধ 

যজ্ঞ সুরু হলো। দক্ষিণ আমেরিকা খুঝি ব| 

নিবৃক্ষ হয়ে পড়ে। বুটিশ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা 

নৌকা ভন্তি করে সিনকোনার ছাল আমদানি 
করতে লেগে গেল। সিনকোন| গাছের জঙ্গলে 

স্গয-কিরণ হেসে বেড়াতে লাগলে।। উদ্ভিদতত্ববিদের। 

প্রমাদ গণলেন। পরামর্শ করলেন--সিনকোনার 

চাষ স্থরু কর। যাক। 

১৮১* সালের গোড়ার দিক পধন্ত সিনকোনার 

ভেষজগুণ কেন হয় তা কেউ জানতো না। তারপর 

১৮২০ সালের সেপ্েম্বর মাসে পেলেটিয়ে আর 

কাভেন্টো প্যারিসের এক রসায়নাগারে সিনকোন! 

গাছের ছাল থেকে কুইনিন আবিষ্ার করে 

ফেললেন। তখন চাষ করার কথাট। আবার একটু 

জোরালো! হয়ে উঠলে । ১৮৪৮ সালে ওয়েডেল 

বলিভিয়। থেকে বীজ আনালেন সিনকোন ক্যালি- 

সায়ার (0. প্যারিসের ভেষজ 

উদ্যানে তার চাষের চেষ্টা চললো । তারপর তা! 

থেকে উক্ত সিনকোনার চার! প্রেরিত হলো 

আলজিয়বে ও জীভায়। বলতে হয়--সিনকোনার 

প্রথম প্রচার হুর হলো জাভায়। 

বৃটিশ ও ওলন্দাজেরই মাথাব্যথা হলে! বেশি। 

021982%/0,. ) | 
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কেন না, বুটিশ সরকার আর ওলন্দাজ সরকারের 

রাজতে ম্যালেরিঘ্ার প্রকোপ বেশী । উদ্ভিৰতত্ব- 

বিদেরা বললেন, বাঁপু আমাদের দেশে চাষ কর। 

“বেনিয়া সরকার বললেন, তাতে লাভ হবে কি? 

আদর্শবাঁদী বৈজ্ঞানিকেনা বললেন, কুইনিন নিষ্কাশন 

করে ওষুন প্রস্তুত করে ফেলতে পাঁরলে সংখ্যাতীত 

জনসাধারণের কল্যাণ সার্দিত হবে । আটকে গেল 

আসল জায়গায়, টাকা আনা পাইয়ের হিসেব 
যোগে! 

রয়েল ছিলেন সাহাবানপুরেন  ব্টানিক্যাল 

গার্ডেনের অধ্যক্ষ । ১৮৩৫ সালে তিনি বুটিশ- 

রাজকে খাসিয়া ও নীলগিবিতে পিনাকোনার চাঁষ 

করতে অন্ুনোধ করেন । বারো বছৰ পরে আবাৰ 

এই কথা স্মরণ করান। শিবপুর বাগানের অধ্যক্ষ 

ফক্নার ৪ সলে 'একই কথ। 

সরকারকে নিবেদন করেন । ইতিমপ্ো শোনা গেল_- 

বিটেনজর্গ বটানিক্যাল গার্ডেন থেকে হাসকার্ল 

রওনা হয়ে গেছেন দক্ষিণ আমেরিকায়, সিনকোনাঁর 

বীজ ও চান সংগ্রত করতে । এ হলো ১৮৫২ সালের 

কথা । ছুর্ভাগ্যবশে তিনি বিবিধ জাতের সিন- 

কোনার চারা সংগ্রহ করলেও তাদের ছালে 

কুইনিনের পরিমাণ অতান্ত সামান্যই পেলেন। 

একমাত্র 0. 9%1$5%%/0-ব বীজ কাজে লাগলে 

হাসকার্ল ফিরে এলেন দুবছর পরে এব" সিনকোনা 
বাগানের কর্ণধার হলেন । ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৪ পধন্ত 

হাসকার্ল সিনকোনার চাষে বাপূত রইলেন। 
বুটিখরাজ হাই তোললেন। ১৮৫৮ সালে 

মার্থামকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠাবার ব্যাবস্থা 

করলেন । মার্ধাম স্প্যানিশ ভাষা! জানতেন । তাছাড়া 

যে সব অঞ্চলে সিনকোনা জন্মায় সে সব অঞ্চলের 

অধিবাসীদের ভাষা জানতেন। তিনি একটি দল 

নিয়ে যাত্রা করলেন ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। 

সঙ্গে রইলেন গাছপালার কাঁজ-জান! অভিজ্ঞ লোক। 

বলিভিয়া অঞ্চলে গেলেন মার্ধাম ন্বয়ং, আর 

ইকুয়েডর অঞ্চলে তিনি পাঠালেন ডক্টর প্রকে, 

১৮৫০ ০৪ ১৮৫২ 

জীভায় করিল উপনিবেশ ২৬৯৪ 

পেরুভিয়া অঞ্চলে গেলেন প্রীচেট | 0. ৫%18%৫-র 

চার! সংগ্রহ করা হলো ৫০০3 0. 8০০৮77৮87৫৮ 

বীজ পাঠানে। হলো ডাকযোগে ভারতবর্ষে এবং 

১৮৬১ সালে নীলগিরিতে তার চাষের ব্যবস্থা 

হলে! । ওলন্ধাজ সরকারের সঙ্গে মিতালি করে 

মাদ্রাজ ও জীভাঁর বাগানের সহযোগিতায় সিন- 

কোনার চাষ উন্নত হতে লাগলো । মিনকোনার 
কিছু চারায় ভালপাল৷ গঙ্জালে। বটে, কিন্তু কুইনিনের 

পরিমাণ বড্ড কম দেখা গেল। বাগানের সবুজ 

শোভা হলেই তো হয় না, জর সারে কৈ? 

যে সময় বুটিশ ৪ ওলন্দাজেরা বীজ সংগ্রহের 

জন্যে দক্ষিণ আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন । তখন 

চালস লেজের বলে বলে একজন ইংবেজ সিনকোনা- 

বাবসায়ী পেরুতে বাস করতেন । তার ভাল জাতের 
সিনকোনা-ছালের সন্ধে সত্যিকারের জ্ঞান ছিল। 

সিনকোনা-ছালের ব্যবসায়ে তাই তিনি লাভবান 

হতেন। বল! বাহুল্য, লেজেরের এই অভিজ্ঞতার 
উৎস ছিলেন তার একজন স্থানীয় অধিবাসী 

কর্মচারী । আজ কুইনিন-শিল্প প্রসঙ্গে সেই কর্ম- 

চারীটিও বিখ্যাত হয়ে গেছেন। নাম তার ম্যানুয়েল 

ইনক্রা মামানি। লেজের তাকে পাঠালেন বলি- 

ভিয়ার নিকটবর্তী আমাজোন অঞ্চলে । মামানি 

সংগ্রহ করলেন সাত সের বীজ। লেজের পাঠালেন 

সে বীজ লগুনে, তার সহোদরকে । বলে পাঠা- 
লেন বৃটিশ সরকারকে সে বীজ দিতে, ভারতবর্ষে 

চাষ করার জন্যে । সরকারের তত দয়]! হলে! 

না। তখন লেজেবের সহোদর ভাবলেন যে, বীজ 

তো চিরকাল ভাল.থাকবে না, কাঁজেই ম্মরণ করলেন 

তিনি ওলন্দাজ সরকারকে । বললেন, জাভীয় চাষ 

করবে কি? জাভা সরকার এক সের বীজ 

কিনলেন একশ" ফ্রাঙ্ক দিয়ে। শোন] যায়, লেজেবের 

সহোদর বাকী বীজ লগ্ুনের রাস্তায় ফেরি করে 

বেড়িয়েছিলেন এবং বল] বাহুল্য, ক্রেতা পাননি; 

তারপর একজন সিনকোনা চাষীর কাছে 

অনেক কষ্টে বিক্রি করেন। চাষী ফিরে এলেন 
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ভারতবর্ষে এবং বুদ্ধি করে বললেন বৃটিশ ইত্ডিয়ান 
সিনকোন। প্লান্টেশনকে যে, এই বীজের পরিবর্তে 

জাভা থেকে 0. 8%0০%%876 বীজ আনাঁও না 

কেন! 

১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস। জাভা৭ চাষে 

দেখ! গেল লেজের প্রেরিত বীজ থেকে স্ব চেয়ে 

ভাল জাতের পিনকোনা গাছ উৎপন্ন হয়েছে 

এবং আরও পরে দেখা গেল, এই সিনকোনার 

ছালে সব চেয়ে বেশি কুইনিন পাওয়া যাচ্ছে। 
এই গাছের নামকরণ হলে! লেজেরের সম্মানার্থে 

এই আকম্মিক আবিষ্কারের 

মুখপাত্র হিসেবে চার্লস লেজেরকে গলন্দাজ সরকার 

বহু পুরস্কারে তুষ্ট করেছিলেন । প্রথমে দিয়েছিলেন 
বীজের মূল্াস্বরূপ একশত ফ্রাঙ্ক। তারপর বীজ 

ভাল জাতের অন্রমান করে ২৪ পাউগু। 

সালে লেজেরের বীজই যখন সবচেয়ে বেশী পরিমাণে 

কুইনিনযুক্ত সিনকোনার গাছ উৎপাদনে সক্ষম বলে 
স্থপ্রমীণিত হলে। তখন দিয্লেছিলেন ১২০০ গিলডার; 

আর ১৮৯৫ সালে লেজের ব্যবসা থেকে অবসর 

নিলে তাকে মাসিক বৃত্তি দিয়েছিলেন 

গিলডার। আর বুটিশ সরকার? জাভা থেকে 

ওলন্দাজের। পরীক্ষিত ভাল বীজ বলে লেজের 

প্রেরিত মার্খাম 

বললেন বৃটিশ সরকারকে, লেজেরকে পুরস্কৃত করতে । 

0. 14820078072 | 
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বীজ পাঠালেন ভারতবর্ষে । 

উত্তর পেলেন খুব সংক্ষিপ্ত-_না'। তখন বুটিশ 

সরকার হাজার হাজার পাউও্ড খরচ করেছিলেন ভাল 

জাতের চারার ভাল চাষের জন্চে। 

লেজের পুরপ্কীর পেলেন সোয়েন্সের গবেদণার 

জন্যে । ১৮৭২ সালে সোয়েন্স হাজার হাঁজার বিভিন্ন 

জাতের সিনকোনার ছাল থেকে কুইনিন নিফাশন 

করে স্থপ্রমীণিত করেন যে, লেজের প্রেরিত বীজের 

গাছের ছাল থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কুইনিন 

পাওয়া যায়। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় ব্য, ৫ম সংখ্য! 

0. 746799179%-র উপর সোয়েন্দের 

গাবেষণ। 

১৮৭২ সাল ৭টি গাছের ছাল গড়ে শতকরা ৮*১৫ 

সাল পরীক্ষার ফল কুইনিন সালফেট 

১৮৭৩ ২০ ১০*৯ 

১৮৭৪ ২৯ ১১৬৮ 

১৮৭৫ ১৪ ১০৭২ 

১৮৭৬ ৫২ ১৩২৫ 

১৮৭৭ ১৯ ৬১২৩১ 

১৮৭৮ ৫৪ ১০৬৭ 

এই ফলাফল জানবার আগে সবচেয়ে বেশী 

পরিমাণ কুইনিন পাওয়া গিয়েছিল শতকরা 

তিন ভাগ, খুব ভাল পরিপুষ্ট গাছের ছাল থেকে। 

১৮৭৮ সালের এই আবিক্কার আজ অক্ষুন্ন রয়ে 

গেছে । 

এখন উঠলো 0. 1,827176 বহুল পরিমাণে 

চাঁষ করার কথা । অনুসন্ধান করতে হলো-_-কি 

রকম মাটিতে বা আবহাওয়ায় 0. 1/829675272 

সইজে জন্মাবে। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো 

পুষ্ঠ ছাল আহরণ করতে হলে গাছ গুলোকে 

কত বড় করতে হবে, অর্থাৎ কত বছর 

অপেক্ষা করতে হবে। পরীক্ষালন্ধ তথা হলো 

১৪ বছরে 0, 762995%%6-প গাছ প্রায় তিরিশ 

ফুট উচু হয়। তার গুড়ি আট ইঞ্চি মোটা। 
আর যখন ৪৫ বছর ব্যস তখন হয় ৭৫-৮০ 

ফুট উচ্, আর ১৪-১৬ ইঞ্চি মোটা। সবচেয়ে 
ভাপ বাড়ে ৩০০ থেকে ৭১০০০ ফুট উচু 
পাবত্য অঞ্চলে, বেখানে বাঁধিক বুষ্টিপাতের 

হার ১২৫ ইঞ্চি । বৃষ্টি ৯০ উঞ্চিব কম হপে 

চলবে না। সাবা বছর পরে বৃষ্টি হলেই ভাল; 

৩০ দিনের বেশি একাদিক্রমে শুকনে। দিন হলে 

এদের পছন্দ হয় না। আর দৈনিক উত্তাপের 
মাত্র! হওয়া ভাল ৫৩০--৮৬০ ফাঃ। 

জাভায় চাষ করতে গিয়ে বোঝ। গেল ০. 

1/9206794-কে বাচান ও বাঁড়ান আয়াস- 



মেঃ ১৯৫৩ 

সাধ্য । কিন্ক আর এক জাতের সিনকোনা, ৫. 

19260677876 সহজেই বাচে ও বাড়ে। তখন 

0, 9%0087%0?4-র গাছে 0. 17/82091%9১%-র 

'কলম' করা সুরু হলে। | তাতে ভয় হলে। আবার 

0. 7,6298757-র কুইনিনের পরিমাণ কমে যাবে 

ন। তে।? আবার স্থুরু হলে! রাসায়নিক গবেষণা । 

১৯১৯ সালে এপ সঠিক ফল পাণয়া গেল। না, 

পরিমাণ কমছে না! 

সত্য কথ! বলতে কি, জাভ1 কুইনিন চাষের 

অগ্রণী। বুটশ চালিত ভারতবর্ষে জাভার পদাঙ্ক 

অচসরণ করে চাষ চলেছে মপুতে ৩ 

নীলগিরিতে । জ'ভার় পরীক্ষালন্ধ ফলের উপর 

ভাগ বপিঘ়্ে আসছে ভারতবধষের সরকারী চাষীর । 

১৮৬১ সালে আ্াগডারলন ছিলেন শিবপুর বাগানের 

কর্তা। তিনি হকার সাহেবের কাছ থেকে 

পিনকোনার কিছু বীজ পেয়েছিলেন এবং গোট। 

তিরিশ চারা তৈরী করতে পেরেছিলেন । বুটিশবাজ 
তাকে জাভায় পাঠিয়েছিলেন সিনকোনার চাষ 

শিখতে । তিনি সঙ্গে এনেছিলেন চারশ" সিন- 
কোনার চারা আর কিছু বীজ। ১৮৬২ সালের 

মার্চ মাসে আগারমন সব্বপ্রথম এলেন দাজিলিং 

অঞ্চলে সিনকোনা চাষের চেষ্টায়। যেহেতু সিন- 
কোনার গাছ ঠাণ্ডা পছন্দ করে, আর চায় প্রচুর 
বৃষ্টি। আগ্ডারসন সাহেব ঘুম ষ্টেশন থেকে খানিক 

দুরে ৯০০০ ফুট উচু সিঞ্চল পাহাড়ে পন্লো 
জুন ছু-শ' চারা পুতে ফেললেন। পাচ মাস 

যাবৎ চারাগুলোর বেশ হষ্টপুষ্ট ভাব দেখা গেল; 

কিন্তু ডিসেম্বর মাসের সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলে! ঘ্রিয়মাণ 

হয়ে পড়তে লাগলো। আগ্ারসন সাহেব তখন 

অপেক্ষাকৃত গরম, লিবং অঞ্চলে গাছগুলো নিয়ে 

গেলেন। পরের বছর সিনকোনার গোটা আবাদটাই 
সরালেন রংবি উপত্যকায়, দাজিলিং সহর থেকে 
বারো মাইল দূরে, সিঞ্চল পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব 
অঞ্চলে, ৪৫০০ ফুট উচু জায়গায়। নীলগিরি 
থেকে অনেক চারা এনে সেখানে লাগানো হলো। 

জাভায় করিল উপনিবেশ ২৭১ 

তখন দাজিলিং অঞ্চলে রেল হয়নি। তখনকার 

দিনে সেখানে শীত ছিল যেমন প্রচণ্ড বুষ্টিও হতো 

তেমনি প্রচুর । অআ্যাগারসনকে খুবই ভুগতে হয়ে- 
ছিল। ঘন বন কেটে চাষের উপযোগী জায়গা! 

করে তুলতে হয়েছিল। যেজায়গায় তিনি ভেবে 
ছিলেন তিন মাসের ভিতর চাষের কাজ স্থুরু 

করতে পারবেন, মে জায়গায় তার লেগে গেল 
দুবছর সময়। তখনকার দিনে দাজিলিংয়ের 

লোকেরা ফুলের টব কাকে বলে জানতো না। টব 
আনীতে হতে] কলকাতা থেকে । ভাল জাতের বালি 

পর্যন্ত পায়! যেত না। এক মণ বালি নিয়ে যেতে 

হলে। শিবপুরের বাগান থেকে । তাঁর উপর কলকাতা 

থেকে মালপত্র আমতে সময় লাগতো ছ'সপ্তাহেরও 

বেশী। যাইহোক ধৈষ ধরে কাঙ্গ করতে করতে 

১৮৬৪ সালে রংবি উপত্যকায় বিভিন্ন উচ্চতায় সিন- 

কোনার চাষ চলতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তিস্তার 

উপত্যকায় চাষের কাজ এগিয়ে চললো! । ১৮৬২ সাল 

থেকে ১৮৭৪ সাল পযস্ত বুটিশরাজ কেব্ল খরচই করে 

চলেছিলেন। এই তের বছরের ভিতর সিনকোনার 
চারা বেচে আয় হয়েছিল কেবল মাত্র ৭৯৫৮ টাক]। 

২। দ্াজজিলিং অঞ্চলে সিনকোন। চাষের 
প্রথম তেরো বছরে আয়-ব্যয় 

বছর আয় ব্যয় 
১৮১২ ৯৪৫৫ 

১৮৬৩ ১০৪২১ 

১৮৬৪ ৩৯০৯৬ 

১৮৬৫ ৫৯৩৬৩ 

১৮৬৬ ৪৮৯৬৪ 

১৮৬৭ ১০৬৮ ৬৭১০১ 

১৮৬৮ ৫৪৩ ৭৫৯৬৫ 

১৮৬৯ ১৫৬ ৫৪৫৪২ 

১৮৭০ ৫৪৫৭৬ 

১৮৭১ ১৪৮৪ ৬০০২৩ 

১৮৭২ ২৩২০ ৫০৭৯৫ 

১৮৭৩ ২৩৮৭ ৫৫৬২০ 

১৮৭৪ ৫৯৯৪২ 

মোট টাক! ৭৯৫৮ ৬৪৬২৪৩ 
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৩। আমাদের দেশে যেন্বব স্থানে সিনকোন! চাঁষের চেষ্টা হয়েছে তার তালিক। 

উইনাড জেলা 
দক্ষিণ কানারা 

গঞাম 

কুর্গ 

নালামালি পার্বত্য অঞ্চল 

ত্িবাঙ্কুর 

পালনি পার্বত্য অঞ্চল 

টিন্নাভেলি পার্বত্য অঞ্চল 

শেভারয় পার্বত্য অঞ্চল 

নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল 

মহাবালেশ্বর 

মাদ্রাজে : 

বোদ্ধাইয়ে £ 

১৮৯৮ সালে ববির আবাদ মংপু পধস্ত বিস্তৃত 

হলেো। ১৮৮৮ সালে কুইনিন তৈরি আরস্ত হলো 

এবং সে বছরে তিনশ' পাউণ্ড তৈরি হলো। 

বলাবাহুল্য আজকাল এর মাত্র। বেডে গেছে, সঙ্গে 

সঙ্গে এর মুনাফাঁও । 

৪। কুইনিনের মাত্র। ও মুনাফা 

সাল কুইনিনের পরিমাণ (পাউণ্ডে) আয় (টাকায়) 

১৯৩৬ ২০৮৩৯ ৬২৭২৩ 

১৯৩৭ ১৪০১৯ ৮৩১৮১৮ 

১৯৩৮ ১৬৫২৫ ৯৪১৬১৬ 

১৯৬৩৭ ১৬০২৫ ৮৯৫০ ২০ 

১৪৯৪০ ১৮৯২২ ১৩৯১৯৪৫ 

মুংপুর চাষে বাধিক আয় কিছু কম নয়। 

কিন্তু জাভার সঙ্গে খন তুলনা করি-_তুলন। করার 

বাঙ্গালায়ঃ£ মংপু 

আসামে £ খাসিয়া পাহাড় 
দক্ষিণ পশ্চিম গ্রদেশ £ 

সাহারানপুব 

ডেরাছুন 
মুসৌরি 
গাড়ওয়াল 

কুমাযুন 
রানিখেত 

আবকালি 

কাংর1 উপত্যক! 

কারণও আছে--প্রায় একসময়েই জাভ। ও ভারতবর্ষে 
সিনকোনার চাষ আরম্ভ হয়; তখন দেখি জাঙায় 

হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর ভারতব্ধ গ্রহণ 

করেছে তাবু কণ্ুলন্ধ ফলটুকু। জাভায় চাষ হয়েছে 

বিস্তৃত, উন্নত, সিনকোনার বিবিধ বিষয়ের গবেষণ। 

বুদ্ধি পেয়েছে, আর ভারতবর্ষ নকল করেই ক্ষান্ত 

হয়েছে । আজকের দিনে মোটমাট ফলাফল হয়েছে 
কি? না, জাভায় সার। পৃথিবীর চাহিদার শতকর। 

৯০ ভাগ কুইনিন তৈরী হয়, আর ভারতবর্ষে হয় 

মাত্র ৪ ভাগ; হুতিরাং কেবপমাত্র মংপৃতে আরও 

কম। অথচ কেবলমাত্র আমাদের দেশেই ম্যালেরিয়া 

সারাতে ষে পরিমাণ কুইনিন দরকার তার তিন- 

ভাগের এক ভাগ মাত্র তৈরী হয় এদেশে । জাভার 

মুখ চেয়ে থাকতে হয় আমাদের আজও । 

“নিয় পর্যায়ের জীব মানুষের মত জগৎকে স্থনিয়ত দেখে না। মানুষ তাহা দেখে বলিয়াই 

মানুষ উচ্চ পধ্যায়ের জীব; মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী। এবং যে মান্য জগৎকে যত সুশৃঙ্খল, 

যত স্থুনিরত দেখে, মে তত জীবনসংগ্রামে যোগ্য, মে তত উন্নত। মন্থুয্বের ইতিহাষ সাক্ষী; 
বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী ।৮ 



আবর্জনা থেকে সার 
প্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেশমাতৃকার বন্দনা গান গেয়ে খষি বঙ্ষিম 

একদিন বলেছিলেন, স্থজলাং স্থৃফলাৎ শস্তশ্যামলাং 

নাতরম্। একদিন সত্যিই আঘাদের এই বাংলা 
দেশ শ্রজলা সুফল! এশম্তশ্যামল। ছিল । সেদিন 

বাংলার মাঠে মাঠে ছিল ধান, গো্ালভর। ছিল 

গরু, পুকুর ভর] ছিল মাছ। তখন দেশে এত 

খাগ্শন্ট উৎপন্ন হত যে দেশবাসী ছু-বেল। পেট 

পুরে খেয়েও পধাপ্ত থাকত । তাই অন্ন তখন 

বিতবিত হত দেশবিদেশে। বাংলার সে সখের 

দিনের ছবি আমাদের কাছে আজ অবাস্তব বলেই 

মনে হয যেন! আর্গ বরাদ্দ খাদ্য সংগ্রহের 

জন্যে প্রতি সপ্তাহে বেশনের দোকানে গিয়ে 

আমাদের ধর্ণ! দিতে হয় | 

আজ এদেশে যে প্রয়োজন অন্তবূপ খাছ্য 

সংকুলান হচ্ছে ন1, ভার প্রধান কারণ জমির 

উবরতা সংরক্ষণের দিকে আমাদের মনোযোগ 

নেই বিশেষ। যে গরু চুধ দেয়, তাকে উপযুক্ত 

পরিমাণে খোল ভূমি খেতে না দিলে তার দুধ 

তো কমে মাবেই। তেমনি জমি থেকে আমরা 

যদি ক্রমাগত তার সার বসত ফসলের মধ্য দিয়ে 

টেনে নিই এবং পরিবর্তে জমিকে বদি পুিকর 

কিছু ফিরিয়ে না দ্রিই, তা হলে জমির উর্ধরতা 
শক্তি কমে যাবে না কেন? তাই জমিতে সার 

প্রয়োগ করে তার পুগ্িমাধন করা দনুকার। 

প্রয়োজন ও গুরুত্বের দিক দিয়ে জল সরবরাহ 

ও উন্নত বীজের পরেই সার প্রয়োগের স্থান । 

জমির উবরত্ব। বৃদ্ধি করার জন্যে নানারকম 

রাসায়নিক সবার আছে। সে গুলোর প্রায় 

অধিকাংশই বিদেশ থেকে এদেশে আমদানি হয়। 

সম্প্রতি বিহারের সিন্দ্রী অঞ্চলে ভারত সরকার 

এদেশে রাসায়নিক সাব উত্পাদনের একটি স্বুহৎ 

কারখানা স্থাপন করেছেন। রাসায়নিক সাবের 

দাম একটু বেশী, তাই আমাদের দেশের গৰিব 

চাষীদের পক্ষে ত| কিনে জমিতে প্রয়োগ করা 

সম্ভব হর না সহজে । অথচ এমন সার আছে 

যার দাম কিছুই নম বলতে গেলে, কিন্ক কাজের 

দিক থেকে সেগুলো দামী সারের মতই কাধকরী । 
এই নিবন্ধে এরূপ কয়েকটি সার সম্বন্ধে আলোচনা 

করছি। 

আমাদের দেশে সহর ৪ গ্রামাঞ্চলে আবর্জন। 

সরক্ষণ £ তার সদ্যবহারের কোন ব্যবস্থা নেই, 

প্রা্থ ১৭ লক্ষ টন আবর্জনা বৃথা নষ্ট হয়ে 
যায়। কিন্তু এই আবর্জনা পচিয়ে যদি সার 

তৈরী করা ভয় এবং সেই সাপ যদি জমিতে 

প্রয়োগ করা যায, তা হলে জমির ফসল উত্পাদন 

ক্ষমতা অনেকখানি বেডে যাবে দেশের 

খানের ঘাটতি অনেক পরিমাণে পূরণ ভবে। 

১৯৪৮-৪৯ সালে এদেশে ৩৫ লক্ষ টন এরকম 

পচাই সার উৎপাদন কর! হযেছিল এবং ১৭ লক্ষ 

একর জমিতে তা প্রয়োগ করে ১ লক্ষ ৩৫ 

হাঁজার টনেবও বেশী শস্য উৎপন্ন হয়েছিল । 

আবর্জনা পচিয়ে সা তৈরী করলে তাতে 

নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। এই নাইট্রোজেন 

গাছের দেহ-গঠনের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী | 

চারা গাছের বুদ্ধির সময় এটি প্রচুর পরিমাণে 
প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেন গাছেব পাতা এবং 

কাণ্ডের বৃদ্ধি ও পুষিসাধন করে এবং তাদের 

এব” 

গাঢট সবুজ বাঙের করে তোলে । এর অভাবে 

গাছের বুদ্ধি কমে যায় এবং নীচের দিকের 

পাতা ফ্যাকাসে হল্দে হয়ে যায়। 



২৭৪ 

পচাই সান তৈরীর পক্ষে গোময় এ গোমূত্র ঢুটি 

প্রধান উপাদান। ভারতে প্রায় ২০ কোটি গবাদি 

পশ্ড আছে । এই সমস্ত জন্কুর মলমূত্র যদি গর্ভের 
মপ্যে ছদিধে রাখ। হয়, তা থেকে ৩০ লক্ষ টনের 

বেশা নাইট্রোজেন জমিতে দেয়! যেতে পারে। 

কিন্ত গোময়কে এভাবে জমির সারের কাছে ন] 

লাগিষে আমর তা ঘুটে করে পুড়িযে নষ্ট করি 
কিবা ফাক] জারগায় ফেলে রেখে ধোরে বৃষ্টিতে নই 

করে দিই । 

পচাই সার প্রস্তত করার প্রণালী অতি সহজ। 

প্রথমে একটা ৪ হাত লঙ্কা, 5 হাত চওড1 ৪ ৩৪ 

হাঁত গভীর আন্দাজ গত খু'ডতে হবে। তারপর এ 

গরের তলায় গতাপাতাব আবজন। বিছিয়ে তার 

ওপর গোময় এবং গোমুত্র ফেলতে হয়ু। এভাবে 

ক্রমাগত গোময় এবং গোমৃত্র ঢেলে গতটাঁকে প্রায় 

ভরে ফেলতে হবে। তারপর গতের ৪পন কাদামাটি 

বাছাই দিয়ে লেপে দিতে হয়। মধ্যে মদ্যে কাদ। 

সরিয়ে এ গোমঘ ৪ গোমূররকে একটা ডা গু। দিয়ে 

নাড়াচাড়। করতে হয। এই আবজনা ঞ্লে। পচে 

গিয়ে দেড়-মাস কি দ্মাঁস পরে দামী সারে পর্রিণত 

হবে। তখন এই পচা সান জমিতে দেণ্য়া 

চলবে । 

মানুষের মলমৃত্র থেকেও অনুরূপভাবে সার তৈরী 

করাষায়। ভারতের গ্রানাঞ্চলে গ্রার ২৭ কোট 

৫০ লক্ষ লোক বাস করে। তাদের মলমূতধ থেকে 

৫ কোট টন সার তৈরী হতে পারে। যে সব গ্রামে 

নিয়মিত ঝাঁড়ুদারের ব্যবস্থা নেই, সে সব জাধগায় 

বিচ। থেকে সার তৈরীর ব্যবস্থা করলে স্বাস্থোনএ 

ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

অবনতি ঘটে না। গে বিষ্ঠা ফেলবার পর তার 

পরে কিছু ধুলাবালি আবজনা৷ ছড়িয়ে দিতে হয়। 
বিষ্ঠটার সার দু-মাসে তৈরী হযে যাঁর। 

কচুরী পান! থেকেও খুব ভাল পচাই সার হয়। 
পাট 5 আলুর চাষে কচুরী পানার সার আশাতীত 

ফ্ল দের । গ্রামবাসীর! যদি সকলে দলবদ্ধ হয়ে 

খাল বিল পুকুর ডোবা ইত্যাদি থেকে কচ্রী পান! 
উঠিয়ে সেগুলোকে পচাই সারে পরিণত করেন, তা 

হলে উার| যেমন একদিকে ম্যালেরিয়া বাক্ষপীর 

কব্ল থেকে রক্ষা পাবেন তেমনি তাদের জমির 

উর্ববৃতাও বেড়ে ধাবে। 

আবু এক রকম সার আছে, তাকে বলা হয় 

সবুজ সার। পনচে, খন প্রভৃতি শুটি জাতীয় 

কমল দিযে এই সার তেরী কর] হয় । কীচা ব। 

নবম অবস্থায় এই ফসলগুলো মাটর সঙ্গে মিশিয়ে 

দিলে মাটির উববা শক্তি বেড়ে যায়। 

নদমার জল ও ময়লা থেকে ৭ সার তৈরী করা 

ধায়। এই জগ ৪ ময়ল| বথাধগভাবে ব্যবহার করতে 

পারলে দেশের খাগ্-উত্পাঁদন অনেক পরিমাণে বেড়ে 

থাবে। বড বড় সহবের নদ খার মলা জল এভাবে 

সার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে । পশ্চিম 

বালা সরকার কলকাতা মহরের নদর্মা-জলের 

তলানী, মার হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। 

কলকাতার আশেপাশে ১৫৩০ মাইল পধস্ত মোটর 

ট্রাকে করে এবং অন্যন্স রেলে এই সার তারা 

সরবরাহ করুছেন। এই সারের দাম খরচাদি 

সমেত টন প্রতি ৫ টাঁকা। বিঘা প্রতি মোটামুটি 
১০ন গ্রাযাগ করা যায়। 



কীট-পতঙ্গের দেহোডূত ছত্রীক 
ঞীরাজেন্দ্রনাথ গায়েন 

কিছুকাল পুর্বে ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে 

পচা লতাপাতার মধ্যে অদ্ভুত রকমের কত গুলে। 

মর! বোল্তার সন্ধান পা€য়। গিয়েছিল । (প্ররুত- 

প্রস্তাবে সেপ্তলো অবশ্য বোল্তা নগ্ন, ুলক্রমে 

ভীমরুলকেই বোল্তা বল। ভয়েছিল ) স্থানীয় বিভিন্ন 

সংবাদপত্রে এসগরন্ষে যে খবর বেরিয়েছিল 

প্রকাশ এদের ছয়ট-প। আর শুড় ছাডা৪ 

কতক গ্রলে। সরু সরু উপাঙ্গ দেভেপ বিভিন্ন জারগ। 

থেকে বেরিয়ে এসেছে ।  বোল্তা গুলো() যদিও 

মৃত তথাপি এই উপার্গ গুলোর মধ্যে সঙজীবতার 

সাড়া পাওয়া যাচ্ছে? । 

বতমানে বহুবিধ বিন্ময়কর টবজ্ঞীনিক আবি- 

ফাবের যুগে এই খবরটা অনেকের কাছে কৌতি- 
ভলোদ্দীপক নাও হতে পারে; তার! হয়তে। মনে 

করবেন--কতক্ গুলে! মরা বোল্তার পিছনে 

মামাদের কষ্টকানা উৎসাহকে এভাবে অধথ। অপচর 

করা হচ্ছে । 

এ-কথার জবাবদিহি এই যে, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী 
একটু অন্য রকমের । আপাতদৃষ্টিতে বা নেহাত 
তুচ্ছ ঘটন। তার মপোও যে ধিশ্বপ্রকৃতির অনেক 

বিরাট সতা আনম্বগোপন করে আছে বিজ্ঞানীর 

তা বহুবার উপলব্ধি করেছেন। গীচছ থেকে 

আপেল ফ্লটাকে মাটিতে পড়তে দেখেই নিউটন 

আবিষ্ষার করেছিলেন_ মান্যাকষণ। আর একথাও 

ঠিক যে, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগই বিজ্ঞান- 

তাতে 

চর্চার সব কথা নয়॥ বিজ্ঞানচর্চার আরও একটা 

দিক আছে, যাঁকে বলা যেতে পাবে তত্রের দিক 

ব| থিওরেটিক্য।ল আস্পেক্ট । বস্ততঃ বিশ্বপ্রকূতির 

র্হ্স্তোাটনে বিজ্ঞানীকে যা? সবচেয়ে উত্সাহিত 

করেছে তা হচ্ছে তার জানবার অদম্য ইচ্ছ।। 

জানবার তাগিদে মানুষ বিজ্ঞানের যা! কিছু নিয়ম- 

স্তর আবিষফার করেছে, প্রয়োজনের তাগিদে 

তাকেই সে প্রয়োগ করবধার চেষ্টা করেছে 

ব্যবহাণিক জীবনেনু চতুঃসীমায । অতএব এ 

প্রবন্ধের আলোচা বিষয়ের ব্যবহারিক সার্থকতা 

যি কিছু নাছ থাকে, তবু শিছক জ্ঞানচর্চ।র 

খাতিরে « যে এজাতীয় আলোচনার বিশেষ সার্থকতা 

র়েভে তা অন্ধীকার করবার উপায় নেই । 

কীটের দ্রেভে ঘে স্যক্রকার “উপাঙের কষ্টি 

হতে পারে এ ব্যাপারটা প্রাচীনকালের লোকেনএ 

অগোচির ছিল ন| 3; বর” তাদের মনে এক অদ্ভুত 

ধারণার »ষ্ট করেছিল। এরকম কোন ছটন। 

দেখলেই তারা মনে করতেো। কীটের দেহটা যেন বীবে 

ধীরে উদ্ভিদে রূপান্তরিত ভয়ে যাচ্ছে, হয়তে? বা 

দৈবপ্রভাবেই । চীন দেশের ভেষজ-শান্ছে ঠিক 

এই কমই একপ্রকার রূপান্থবিত কীটের উল্লেখ 

আরছ। 

কিন্তু এরকম অস্তুত কীট-পতঙ্গের সঙ্গে 

বহুকাল ধরে মানুষের অন্পধিস্তর সাক্ষাংপরিচয় 

থাকলেও এসবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও তথ্যানি- 

সন্ধান স্থুরু হয় বঙমান শতাবন্দীন গোড়ার দিক 

থেকে । বৈজ্ঞানিক পধালোচনার ফলে জানা গেল 

যে, প্রাচীনেরা ফাকে উদ্ভিদে রূপান্তরিত কীট বলে 

মনে করতো সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কীটের উদ্চিদ- 

রূপ প্রাপ্তির নিদর্শন না হলেও কীটদেহো্ঠত 

উপাঙ্গগুলে। যে উদ্ভিদ-বিনেম এই সত্যোপলব্ধির 

গৌরবট্ুকু প্রীচীনদেরই | বৈজ্ঞানিক মহলে এবার 

পটপরিবর্তন সুরু হলো । কীট-পতর্গ সম্পর্কীয় এ- 

পব ঘটনা একে একে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের আলো- 



২৭৬ 

বিষরীভূত হয়ে পড়লো এবং এ-বিষয়ের 

সঠিক ব্যখা|। পাওয়া গেল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর 
তরফ থেকে, বিশেষকরে ধারা ছত্রাক সম্পফিত 

গবেষণ। করে থাকেন। 

এ প্রবন্ধের স্থচনার উল্লিখিত মা বোল্তাঁর () 

দেহে কিভাবে যে স্ুজ্ঞাকাঁর সজীব উপাঙ্গ উদগত 

হতে পারে তা আপাতদ্গ্নিতে বিস্ময়কর বটে, কিন্ত 

বিজ্ঞানীর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় সহজেই ধরা 

পড়লো! যে, বোল্তার দেহোছ্ুত উপাঙ্গের মত 
পদার্থগুলোর সঙ্গে তার দেহকোধের আরুতি বা 

প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য নেই । এথেকে সহ- 
জেই অন্গমান করা যায় যে, এসব স্ত্রাকার 

সজীব অ:শগুলো৷ আসলে বোল্তাটির জীবন-ক্রিয়ার 
সহায়ক তো নয়ই, বর তার পরিপন্থী। ছত্রাক 

চনার 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম্পংধ্য। 

ক্রিয়া চালাতে হয়। পুতিগন্ধময় আবর্জনান্ত,প 
থেকে অনিন্্যকান্তি মানবদেহ পর্যন্ত সব কিছুকে 

আশ্রয় করেই গোত্র-গোষ্ঠী-জাতি-প্রজাতির ধারা- 

বাহী স্নোতে বহুদূর প্রসারিত এদের জীবনযাত্রা । 
ছক্রাকদের মধ্যে যারা কীটপতক্গের শরীবর থেকে 

পরিপুষ্টি লাভ করে, শুধু মাত্র তাদের জীবনপ্রণালীর 
এক অতি সাধারণ পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের 

উদ্দেশ্য | 

বিভিন্ন জাতীয় ছত্রাকের জীবনধারার মধ্যে 
এমনই এক একটা বৈশিষ্ট্য এসে গেছে যে, বিশেষ 

এক আবেষ্টনীর বাইরে সে বাচতে পারে না। এমন 

কি, কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর কীটের দেহ 
আশ্রয় করে যে ছাত্রাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে 

তাকে অপর কোন বিশেষ শ্রেণীর কীটদেহে 

মৃত ভীমরুলের শরীর থেকে ছজ্জাক জশ্ম গ্রহণ করেছে 

শেণীর উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণারত কয়েকজন বিজ্ঞানী 

এমন কয়েক শ্রেণীর ছত্রাকের সন্ধীন পেলেন, যাব! 

কীটদেহ আক্রমণ করে তাদের মৃত্যু ঘটায় এবং 

পরে সেই ধ্বংসম্তপের উপরেই নিজেদের জীবন- 
শৌধ গড়ে তোলে । মরা বোল্তার দেহে উপা- 
হের মত যে সক সরু স্তর গজিয়েছে সেগুলো! 

আসলে কিন্তু এরকমই এক শ্রেণীর কীটদেহ-পনিপুষ্ট 

ছত্রীকের অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

ছত্রাকের নীবনবৈচিত্রে অভিনবন্ধ আছে। 

উদ্ভিদজগতের অন্তভূক্ত হলেও এদের জীবকোমে 
ক্লোরোফিল বা পত্র-হবিৎ নেই । তাই স্থধকিরণকে 

কাজে লাগিয়ে খাগ্য প্রস্তুতের ক্ষমতা নেই বলেই 
প্রাণী বা! উত্ভিদদেহ শোষণ করেই এদের জীবন- 

স্থানান্তরিত করলে তার খাগ্চ-শোষণ-ব্যবস্থায় এমনই 
একটা বিপধয়ের শষ্টি হবে, যে অবস্থায় 
নিজেকে বাচিয়ে রাখ। তার পক্ষে কঠিন হয়ে 
পড়তে পারে। এ বিষয়ে অবশ্য গবেষণার প্রচুর 
অবকাশ রয়েছে । 

মরা বোল্তার (?) দেহে ষে ছাত্রাকের জীবন- 
প্রতিষ্ঠ। দেখতে পাওয়] গেছে তা £500127506665 

পর্ধীয়ের এক বিশেষ শ্রেণীর ছত্রাক-_বিজ্ঞানের 
ভাষায় 0০72/08)5 49760908078? (001) 

9৪০০. নামে অভিহিত। এই 01072 06)8 

জাতীয় ছত্রাক-কুল সংখ্যায় নেহাৎ নগণ্য নয়; আজ 
পর্যন্ত এদের প্রায় ২০০ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া 
গেছে এছাড়া এদেরই কোন শ্বজাতি আজও 



মে, ১৯৫০ ] 

যে বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে এই বিরাট পৃথিবীর 

প্রকৃতি রাজ্যে আত্মগোপন করে নেই, এমন কথা 
কেউ বলতে পারে না। 

কিভাবে এসব ছত্রাক কীটদেহ অবলঙ্গন কনে 

জীবনযাত্রা: নির্বাহ করে সেকথা অন্ধাবন করে দ্রেখা 

ধাক। এদের “স্পোর কোনও প্রকারে কীটদেহে 

আশ্রয় পেলে প্রথমেই ত। থেকে স্ঙক্ম একটি অঙ্কুর 

উদগত হয়। এই সুক্ষ অঙ্কুর যে একদিন তার 

আশ্রয়দাত|র 'প্র।ণঘাঁতী হয়ে উঠবে কে তা জানতো! 

কিন্তু জৈব প্রকৃতিতে এবই নাম জীবনযুদ্ধ। এ 

যুদ্ধে জয়ল[ভের মপ্য দিয়েই ঘটে জীবনের বিকাশ । 

তাই দেখি 'স্পোর থেকে উদগত অঙ্কুরটি 
কীটের বহিরাবরণ ভেদ করে তাবু দেহমধ্যে প্রবেশ 

করছে অতি সন্র্পণে। এবার সে সুরু করে 

তার আক্মপ্রতিষ্টার ব্যবস্থা। কীটের দেহর্সে 

পুগ্ধ হয়ে এখন সে স্যত্রাকার শাখা-প্রশাখায় 

প্রনারিত হয় কীটদেহের অভ্যন্থরে। এ অবস্থার 

কীটট মারা পড়ে। ছক্রাকন্থত্রের বেপবোয়। 

শেষ্ণ-ক্রিয়ার ফলে তার দেতের কোমলাংশ গুলে 

বিনষ্ট হয়ে যার়। শুধু অট্রট থাকে তার বাইকের 
দেহাবর্ণটুকু; কেন না, ছত্রাকম্ুত্রের পারষ্পবিক 

আড়াআড়ি বিন্তাসের ফলে অপেক্ষীকৃত 

কঠিনাবয়ব ষে ছত্রাকদেহের (9০16:00010 ) সৃষ্টি 

হয়, তা কীটদেহের বহিঝাবরণকে চুপসে ভেঙ্গে 
পড়তে দেয় না। পূর্ণাবয়ব ছত্রাকদেহ যখন পুষ্টির 

আতিশয্যে ভরে ওঠে তখন তার কোঁধ-মধ্যে দেখ। 

যায় গ্লাইকোজেন আর তৈল-পদার্থের উপচয়। 

আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই তুঙ্গ অবস্থায় 
আমে বংশপ্রতিষ্ঠার পালা। ছত্রাকজীবনের 

এ-অধ্যায়ের আচনায় আমাদের আলোচ্য 

বোল্তার (?) দেহাশ্রয়ী 0০7209%)9 51১9০০০৫- 

2701৫-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাদের দেহ-গাত্র 
ভেদ করে কতকগুলো স্থত্রাকার অংশ বেরিয়ে 

এসেছে । এগুলোকে উপাঙ্গ বলে ভ্রম হওয়। 

বাভাবিক। আসলে কিন্তু এগুলো ছত্রাকের 

কীট-পতঙ্গের দেহোস্ভুত ছত্রাক ২৭৭ 

দেহোছুত পরম্পর জট পাকানো ছত্রাকন্থত্রের 

স্তবক। এই শ্তবকের মাথায় দেখা যায় ছত্রাকের 

“স্পোর উৎপাদনকারী অঙ্গ, যাদের বলা হয় 

[0০110)601010) একপ্রান্থ ঈবৎ স্থক্ষ্ীকার দেখতে, 

অনেকট! নারকলি কুণের মত । 

এর বভিরাবর্ণ ভেদ করলেই ভিতরে দেখা 

ঘাঁবে আটটি দীর্ঘাকার £30999016 সাজান! 

রয়েছে । উপযুক্ত সময়ে এই স্পোরগুলো 

70110)001817-এর কুক্মম প্রান্থমুখ দিয়ে বেরিয়ে 

আসে এবং অপর কোন বোল্তার দেহে আশ্রয় 

পাবার অপেক্ষায় থাকে। এই হলো সংক্ষেপে 

এদের জীবনধীত্রার ইতিহাস। 

0০77%0%8 জাতীর ছ্ত্রাকদের স্বাভাবিক 

বাসস্থান নিরক্ষীয় অঞ্চলে । পশ্চিম ভারতীয় 

দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, ব্রেজিল ইত্যাদি স্থানে 

এদের বহু প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। 

ব্তথতঃ ফাদার টরুবিঘ্। নামে একজন পাত্রী 

কিউবা দ্বীপে 0, 51/6000)71৮-র প্রথম 

সন্ধান পান। পে প্রীয় ১৯০ বছর আগেকার 

কথা । পূর্ব গোলাবেও জাতীয় 

ছঞ্জাক বিরল নয়। সিংভলে এদের বহু নিদর্শন 

পায়! গেছে । তবে ভারতবষে এ জাতীয় ছত্রাক 

বড় একট" চোখে পড়ে ন।। আসামের খাসিয়া 

পাহাড় অঞ্চল থেকে এপঘন্থ মাত্র ছুটি প্রজাতির 
সন্ধান পাওয়া গেছে--একটি 0. 76420:6১ 1677, 

এবং অপরটি 0. ?%067086, 738%, এব কিন্তু 

[92110170011117)- 

007'2%/ 0695 

বোল্তার দেহাশ্রয়ী নয়; এদে দেখা গেছে 

প্রজাপতির মৃত শুককীটের দেহে। এছাড়। 
এ জাতীয় ছত্রাকের বিবরণ ভারতবধে 

ইতিপুবে আর পাওয়া যায়নি। স্থতবাং এদেশে 

সংগৃহীত 0০+2%)8-দের ক্ষুদ্র তালিকায় 

0. 9766০607816 (0) 9০০০ তৃতীয় স্থান 

লাভ করলো, এ কথা বলা চলে। 

0০/2%/6%)8 জাতীয় ছত্রাক ছাড়াও বিজ্ঞানীর! 

আরও নান। শ্রেণীর যেসব কীট-পতঙ্গ-দেহোভূুত 



২৭৮ 

ছত্রাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের 

মধ্যে 186166, 118758/£6109) 988611%16, 

1%/14070%% প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

এ প্রবন্ধের অল্প পত্রিসরের মধ্যে দু-চার কথায় এদের 

প্রত্যেকের বিবরণ দেওয়। সম্ভব নয়। তবে 

এটুকু বলা যেতে পারে যে, এসব বিভিন্ন শ্রেণীর 

ছত্রীকের জীবনবৈচিত্র্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু 
আছেই । প্রত্যেকেই চায় বিশেষ এক পরিবেশ 

এবং যে সব কীটের দেহে এর| আশ্রয় নেয় তারাও 

নানা জাঁতের। কোনটার আশ্রয়দাত। বিশেষ 

এক জাতের প্রজাপতি, কোনটার বা মাকড়সা; 

কেউ জন্মীয় পূর্ণাঙ্গ কীটদেহে, কেউ বা কীটের 

লাভী। বা পিউপায়। 

স্থানীয় পত্রিকাসমৃহে মরা বোল্তার 

খবর গ্রকাশি৩ হবার প্রা এক বছর পুবে 

কলকাতা থেকে মাইল কয়েক দূরে আগড়পাড়ায় 
পি, স্বর এবং বহকুদ্দিন নামে ছু-জন ছাত্র এরকম 

বোল্তার প্রথম সন্ধান পায়। এদের অস্ভুত 

চেহারা দেখে তাদের মনে কৌতুহল জাগে এবং 

সকলে গিয়ে তাদের বিজ্ঞান-শিক্ষককে সেগুলো 

দেখায়। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনও সদুত্তর ন! 

পেয়ে তারই পরামর্শে তার। দু-জনে এই বোলত।- 

গুলোকে কলকাতার বস্থবিজ্ঞান মন্দিরে জমা 

দিয়ে আসে। তারপর এগুলো কলকাতা! বিশ্ব- 

বিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের উত্ভিদ-বিজ্ঞানের 

সহকারী লেকচারার শ্রাজিতেন্দ্রকুমার সেনের ভাতে 

পড়ে। বিশেষ আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় এই নর 

গান ও বিজ্ঞান 

সপ পপ আপ পা পাপা ০০০ শপ শশা পে? পপ ৯৮ শপিশশপীতী পিপি কাদপিপি পাশিশ। পা শা? 

| ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ 

বোল্তাদের দেহজাত ছক্রাকের গোত্র নিরূপণ 

করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে 1%83566, 

10162501) 70175891 প্রভৃতি ছঞ্জাকবিদ 0০0121/- 

061)8 91)/800908)7216 (00) 920০ নামে যে 

কীট-পতঙ্গ-দেহপরিপুষ্ট ছত্রাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ 

করেছেন তার সঙ্গে এই নবলন্ধ ছত্রাকের গঠন- 

প্রকৃতি হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই পরীক্ষালধ ফল 

বৈজ্ঞঞনিক মহলে প্রকাশ করার (08060 

১০1670007 ]0]%--1949 ) মাম কয়েক পরে 

যখন খবর পাওয়। গেল যে, বোড়াল গ্রামেও অনুরূপ 

মব। বোপ্তার(৮) সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন 

সেখান থেকেও কয়েকটি নমুন! সংগ্রহ করে এনে 

আবার তিণি পবীক্ষাকাঁষ চালিয়ে দেখলেন, পুব- 

ব্ণিত আগর্পাড়ার ছুত্র।কের সঙ্গে এই ছত্রাকের 

কোন প্রভেদ নেই। 

শি পশিশািপপীসপী শষ কী শপ শ গজ 

এপ্রসঙ্গে উলেখযোগা ধে, ১৯২৬-২৭ সালের মধ্যে কোনও 

এক সময়ে আস।ম থেকে বন্ু-বিজ্ঞান মন্দিরে কতকগুলো! মৃত 

ভীমরুল পাঠানো হয়। প্রত্যেকটি ভীমরুলের শরীর থেকে 

প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হ্ছচের মত ২৩টি করে ছত্রক বেরিয়ে 

ছিল। '২৯ সালের শেষের দিকে শ্রীহট থেকে ৪৫টি মৃত 

শোয়াপোক বিজ্ঞীনমন্দিরে পরীক্ষার জন্তে আমে। 

সালে মনিরামপুর থেকে এক ভদ্রলেক একট বড় উইচ্চিংড়ি 

(ঘুঘরা! পৌক1) পাঠিয়েছিলেন । তাঁর মুখ ও ঘাঁড়ের কাছ 

থেকে তিনটি বেশ বড় ছত্রক বেরিয়ে ছিল। ছত্রাকগুলো 

দেখতে আঁকাবণক। নুচের মত। প্রবন্ধে বর্ণিত আগড়পাড়া 

ও বোড়াল গ্রামের বে।স্ত1 ও ভীমরুলগুলোও বশ্ুবিজ্ঞন মন্দিরে 

প্রেরিত হয়েছিল--স ] 

১৯৩৬ 

“সত্যের প্রতি মাহাদের পরিপুর্ণশ্রদ্ধ। নাই, পৈষ্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখবভন করিতে 

পারে না, দ্রতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালমায় তাহাঁর। লক্ষাত্রষ্ট হইয়] যায়। এরূপ চঞ্চলতা 

যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে । কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের 

অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে । 

সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম |” 

কারণ দেবী সরম্বতীর যে নিম্মল শ্বেতপন্ম তাহ 

--আঁচাধ জগদীশচন্দ্র | 



কারিগরী বিদ্যা 
ভ্রীঅমুল্যধন দেব 

বিধাতার হষ্টিরহশ্য যুক্তির সাহায্যে সাধারণের 

বোধগম্য করা ব! সংঘটিত ঘটনাবলীর কাধ-কারণ- 

সম্বন্ধ নির্ণয় কর| বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি- 

দ্বারাই সম্ভব। তাদের চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা 

প্রকাখ পায়। যেখানে ব্যবভাপ্িক বিজ্ঞানের শেষ, 

সেখানেই ইঞ্চিনিঘারিংএব স্চন।। বৈজ্ঞানিক 

চিন্টাপ্রহ্ত স্ত্র বা গবেষণালন্ধ আবিষ্কারের 

প্রত্যক্ষ ফপ জগতকে উপহার দেন ইঞ্জিনিয়ার । 

অবশ্য বৈজ্ঞানিক স্থাত্রে বা গণিতের সংজ্ঞার অনভিজ্ঞ 

ব্ক্তিব৷ একমান্জ ঘটনাচক্রে অনেক বড উদ্ভাবন 

কণিয়াছেন। তাভা সবে প্রত্যেক আবিষ্ষারের্ই 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। ব| গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্ভব। 

পরিকল্পনাবিদ, বৈজ্ঞানিক স্ত্র বা গণিতের সংস্ঞা 

অন্যারী চলিতে বাধ্য । 

হা্ডার সেতুতে ভাজার হাজার অংশ আছে 

এবং প্রতোকটি অংশ এমন আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 

যে একট বিকল হইলে সেতুটিই বিকল হইবে। 
যাহারা এই সেতুর পরিকল্পনা করিয়াছেন ভাতার! 

প্রত্যেকাট অংশের শক্তি গাণিতিক স্ত্র অনুযায়ী 

নিধধর্ণ করিয়া সেই ভাবে নক্স। প্রস্তুত 

করিয়াছেন। একটি বেল€য়ে ইঞ্জিনে প্রায় চার 

হাজার অশ থাকে । বাহার পরিকল্পনা ও নক্সা 

প্রস্থ করেন, প্রত্যেকটি অংশের নিরাপত্ত। স্গন্ধে 

তাভাঁদের নিঃসন্দেহ হইতে হয়, কারণ যে কোনও 

একটি দুর্বল বা বিকল হইলে বিপর্যয় অনিবার্ধ। 

ধাহার| বৃত্তি হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিছ্ধ। গ্রহণ 

করেন, তাহাদের অভিজ্ঞত| পরিপক্ক হইলে, সব 
সময় গণিতের স্ুত্রের উপর নির্ভর ন! করিয়া, 
তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞত|। হইতেও একটি বস্ত্র 
পরিকল্পনা রচন1 করিতে সমর্থ হন । 

ফলিত বিজ্ঞানের ব। ইঞ্সিনিয়ারি২ শাস্ঘ্ের 

গবেষণালন্ধ ফল বা অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক কাজে 

কার্ধকরী করার বৃত্তি ধাহার। গ্রহণ করেন তাহারা 

“কারিগর” পরধীয়ভৃক্ত । কারিগরী বুন্তি শ্রমসাধ্য- 

এজন্য প্রত্যেক কারিগরই মিক'। অবশ্য প্রত্যেক 

শ্রমিকই কারিগর নহেন : যেমন ষ্রেশনের মজুর ব। 

কারথান। ধাভারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাখেন বা 

কারখানার অভ্যন্তরে মালপত্রাদি এক জায়গ। 

হইতে অন্য জায়গায় স্থানাম্তরিত করেন তাভারা 

শ্রমিক হইলেও কারিগর পধায়ভূক্ত নহেন। 

আমাদের দেশে যন্শিল্পের প্রসার সুরু হওয়ায় 

এবং কাহারও কাহার ৭ *মতে যন্বশিল্প অপরিহাঁধ 

বিবেচিত হওয়ায় কারিগরদের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ 

উপলব্ধি হইতেছে । পূর্বে আমাদের দেশে যখন 

কুটীর শিল্পের প্রচলন ছিল--যেমন কাশ্মীরের শাল, 

ঢাকার মসলিন, মহীশ্র দারুশিল্প, তখন কারিগরদের 

পেশ! বংশগত ছিল এবং কারিগরী বিদ্যা আপন 

গৃহেই আমুন্ত কর! যাইত। যন্বশিল্পের বেলার 
কারিগরী বিছ্চ। বাড়ীতে বসিয়া শিক্ষা করা সম্ভব 

নয়, কোন শিল্প-উতপাদন সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 

থাকিতে হইবে এব বই পড়িয়। নয়, কাহ্ 

করিয়। শিখিতে হইবে । 

যে কোন বন্বশিল্প সংস্থা, উত্পাদন বুদ্ধি সঙ্গন্ধে 

গবেষণা ছাড়াও পরিসংখ্যান, অর্থনীতি প্রভৃতি 

শাস্ের সভাধতা গ্রহণ করা হয়। শ্রমিকদের উপর 

শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে, কাজেই শ্রমিকদের সখ 
সাচ্ছন্দোব প্রতি কতৃপক্ষের দুটি দিতে হয়, এইজন্য 
সমাজবিজ্ঞানের বাবহার ৩ শিল্পসংস্থার প্রয়োজন । 

কারখানার কর্ম-বিন্তাসের যে স্তবে কারিগররা 
প্রকটিত হন, তাহা বুঝাইবার জন্য একটি নির্ঘণ্ট 
দেয়! হইল। 



| ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

| 
শ্রমিক কল্যাণ সংস্থ 
আবাস, শিক্ষ।, স্বাস্থ্য 

২৮০ ভান ও বিজ্ঞান 

নিয় ম ( জেনারেল ম্যানেজার বা স্রপারিন্টেণ্ডে্ট ) 

| | 
প্রচার, বিজ্ঞাপন, মুখ্য পরিচালক ( চী্ষ ইঞ্জিনিয়ার ) 

হিসাব, ] 
কাচা মাল কয়, ূ 

উত্পাদিত মাল উত্পাদন বিশারদ 
বিক্রয়, ইত্যাদি ( গ্রডাকৃশন ইঞ্জিনিয়ার ) 

নক্সা, পৰিকল্পনা, 
কাঁজ পরিবেশন ইত্যাদি 

উল্লিখিত নির্ঘণ্ট অন্তযায়ী কারিগররা সংস্থার 

সর্বনিয় স্থরে বিরাজ করেন, কিন্তু তাহারা সংখ্যা 

গরিষ্ঠ এবং একমাত্র ভীহাদের সহযোগীতার উপরূৃই 
উত্পাদন নির্ভর করে। আমাদের দেশের বেশীর 

ভাগ যুবকই এখন বেকার জীবনের অবসানকল্পে 

কারিগরী বৃত্তি গ্রহণ করিতে চাঁহিতেছেন । কিন্ত 

পাকা] কারিগর হইতে হইলে কারিগরের ন্যাঁয় 

চিন্তা করিতে হইবে, কারিগরের স্বপ্ন দেখিতে 

হইবে। আমাদের অনেক যুবক কারিগর-দীবন 

সার্থক করিতে সক্ষম হন না; কারণ তাহারা মনে 

করেন নিতান্ত নিরপায় হইয়াই তাহারা করিগরী 

বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। কারিগরী বৃত্তি গ্রহণে 

বুঝিবা ম্ধাদ1 হানি হইল, সংস্কৃতির ব্যাঘাত ঘটিল। 

“বাবুয়ানী” বা মসী-জীবির মনোবুন্তি নিয়। ধাহার| 

কারিগরী বুক্তি গ্রহণ করেন তাহারা বিছা! বুদ্ধি 

থাক। সত্বেও নিপুণত। বা সাফল্য অর্জন করিতে 

সক্ষম হন ন।| অশান্তি, অভিমান ও ব্যর্থতা 

তাহাদের সাথী হয়। বিদেশে অনেক কারিগরই 

কারখানার সর্বোচ্চ পর্দে উন্নীত হন। অনেক 

কারিগর মহামূল্য আবিষ্ষার করিয়াছেন । আমা 

দের দেশেও তাহা! অসম্ভব নয়। সুষ্ঠ প্রণালীতে 

কারিগরী বি্ভার অন্তশীলন করিলে এবং মনে উচ্চ 

এ পি এপি শি 

ৰ বাঙগার প্রভৃতি । 
নিবাভক (ম্যানেজার ) 

( যন্থপাতি, কাধনির্বাহ্ ) প্রভৃতি 

অধিকমিক ( ফোরম্যান ) 

| 
নায়ক ( চাঞম্যান ) 

| 
কারিগর 

আশা ও প্রেরণা শিয়া বৃত্তি গ্রহণ করিলে উন্নতি 
অবশ্ঠস্তাবী। আমাদের যুবকর! যেন কখনই ভগ্ন- 
মনোরথ ও উদ্যমহীণ ন| হন। কীরিগর হইতে 
হইলে কি কি বিষয়ে ওয়াকিফহাল হ পরা প্রয়োজন 
তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে কারখানার উৎপাদন 

সন্গন্ধে সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলা প্রয়োজন | 
একটি প্রবাদ আছে যে 'নক্সাই ইঞ্ধিনিয়ারদের 

ভাষা" । ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞানের অভিব্যক্তি নঝ। 

ব্যতিরেক সম্ভব নয়। আমাদের দেশের অনেক 

যন্্পাতিই বিদেন হইতে আসে, এদেশেও যিনি 

যন্ত্র উদ্ভাবন করেন বা উৎপাদন বিশারদের কাঁজে 

নিযুক্ত থাকেন তাহাদের সঙ্গে কারিগরদের সাক্ষাৎ 
সংশরব ঘটে না। পরিকল্পনাবিদ বা আবিষ্র্তা 

নন্মার মাধামেই কারিগরদের সঙ্গে যোগন্ুত্ স্থাপন 

করেন। হাজাব মিল দূর হইতে আপিলেও 
নঝ্স।র বণিত ইমারত বা যন্ত্র তৈয়ারী করিতে 

কারিগরদেও কোনও অসুবিধা হয় না। একই 

নক্সা পুথিবীর থিভিন্ন জায়গায় পাঠাইলে৪ তৈয়ারী 
জিনিম বিভিন্ন জায়গায়, একই . রকম হইবে। 

কারিগরী বুত্তিতি উৎকর্ষ লাভ করিতে নক্স। সম্বন্ধে 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

ত্রিমাত্রিক নঝ্সাই ইঞ্চিনিগারদের মধ্যে এখনও 



মে, ১৯৫০ ] 

গ্রচলিত। যে কোনও নক্সা! এমনভাবে অঙ্কন 

করিতে হইবে যাহাতে যে বন্তটি উৎপাদন করিতে 

হইবে তাহার দৈর্ধ্য প্রস্থ বা বেড় এবং গভীরতার 
মাপ পাওয়া যায়। 

নক্সা ও ছবির পার্থক্য নিয়ের অস্কন হইতে বুঝা 

খুচাল 

যে কোন একটি দৃশ্ঠ হইতে ছুইটির মাপ 

পাওয়া যায়। অতএব ছইটি দৃশ্য হইতে তিনটি 

মাঁপ গ্রহণ করা যায়। এইজন্য ছুইটি দৃশ্য অঙ্কন 
করার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় ভিতরের 

মাপগুলি দ্েখাইবার জন্য বস্তটি স্ত্রবিধামত জায়- 

কারিগরী বিস্ত। 

গলে 

২৮১ 

গায় কাটিয়া উপরের স্তর অপসারণ কর! হইয়াছে, 
এইরূপ দৃশ্য দেখাইতে হয়। 

নক্সায় অস্কিত বস্তুটি কি জিনিস দ্বারা তৈয়ারী, 
তাহাঁও নক্সা লেখা থাকে। দুইটি জিনিস 

মিলাইবার জন্য মাপের পার্থক্য কত হওয়। 

প্রয়োজন তাহাও নক্সা লেগা থাকে । এক ইঞ্চি 

ন্ন্ষা 

+ পর্ব 

৮৮৪৮ ১৬৮ শণ৯ও্রচিএর্জি 

রি 

8 এ 

- এ] )- এই দি নাস সংগা 

বাসের একটি লৌহ শলাকা, এক ইঞ্চি ব্যাসের 

একটি ছিদ্রপথে সহজে প্রবিষ্ট হইবে না। এইজন্য 

মাপের তারতম্য গ্রয়োজন। যেমন শলাকাটি 
যদি ১%--০০০২ এই মাপের হয় তবে অনায়।সেই 
১৮ ছিদ্রুপথে প্রবিষ্ট হইবে। বিভিন্ন প্রকারের 



২৮২ 

মিল-এর জন্য মাপের অনুরূপ তারতম্য হয়। 

বন্তটির বাহিক মস্ণতা কি প্রকার হওয়া উচিত, 

যেমন শানদার। পাঁলিশকরা বাঁ হাতে ঘষিয়া পালিশ 

কর! বা পালিশ বিহীন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যও 

নক্সায় সন্িবদ্ধ থাকে। 

একটি বস্তর নক্সা! দেখিয়া, বস্তটি তৈফ্জার কৰিতে 

কান কোন্ যন্ত্রের প্রয়োজন, কোন্ কোন্ যন্ে 

কতথণ্ট1! সময় লাগিবে, মজুরী কত পড়িবে, কি 

কি হাতিয়ার প্রয়োছন, কতটুৰ কীচাম।ল লাগিনে 
সমস্তই কারিগর বুঝিতে পাবেন । কিন্তু কাগতঃ 

কারিগরদের এজন্য দম্িত্র নিতে হয় ন।। উত্পাদন 

বিভাগ হইতেই সমস্ব কাচামাল সরবরাভের ব্যবস্থ। 

হাতিয়ারের ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ যন্ত্রে কত ঘণ্ট। 

কাজ হইবে তাত! নিদিষ্ট ফর্মে পূরণ করিয়। দেন 

এবং কোন্ খাভে মভুবীর হিসাব করিতে হইবে 

তাহাও লেখ। থাকে | উক্ত ফর্ম বা কাছের পম 

অধিকমিকের কাছে দেওয়! হয়। ভিশি নায়ককে 

সব বুঝাইয়া দেন এবং প্রয়োজন হইলে উৎপাদন 

বিশারদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। নাক তাহার 

অধীনস্থ কারিগরকে সব বুঝায় দেন এবং 

উৎপাদন শেষে পরীঙ্গ। করিষা সমগী “পাশ, 

করেন। 

উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কারখানার উৎপাদন 

নির্বাহ হয় এবং কারিগর তাহা কর্তব্য সম্পাদন 

করেন। যোগ্য কারিগরের পক্ষে নিম়লিখিত 

বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন 25 

(১) নক্সা। 

(২) কাঁচামাল £__লৌহ অনেক প্রকারের 
আছে । একটি বণ্ট,, একটি ক্্ী', একটি বাটালী 
একই প্রকার ধাতব সামগী হইতে হয় না। ভিন্ন 

ভিন্ন গুণবিশিষ্ট লৌহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য তৈয়াদী 

হয়। পিতল, কাঁস। ও বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে 

বিভিন্ন গুণসম্পন্ন হয়। এইসব ধাতু বা ধাতু-সঙ্গর 
সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাঁকা প্রয়োজন । 

(৩) ভাতিয়ার ও জোগান £--যে বস্তি 

শুভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

উৎপাদন করিতে হইবে তাহাকে যন্ত্রের উপর কি 

ভাবে বসাইতে হইবে বা বাধিতে হইবে, মাপ- 

জৌক করিবার জন্য কি কি প্রয়োজন ইত্যাদি 

সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার । বস্তুতঃ 

এইখানেই কারিগরদের নিপুণতাব পরীক্ষা হয়। 
বস্ত/ট বন্ধের উপর পটুতার সহিত বাধিতে পারিলে 

অনায়াসে কাজ হয়*এব কারিগরকে চিন্তা করিয়! 

উপান্ব উদ্ভ(বন করিতে হয়--কি পশ্থাব অনান্ধাসে এ 

কম সময়ে কাজ সম্পন্ন হইবে। 

(৪) বিভিন্ন ধর্ণনের যন্ত্র সন্ধে জ্ঞান থাক। 

প্রয়োজন । ছিদ্র করিতে হইলে ডিল, 

বৌরিৎ যন্ত্র বা লেদ এ কর বায়; কিন্তু কোন্ 

যন্ত্রে করিলে সহজে ৪ কষ সমঘ্ে হবে তাহা 

কাঁবিগবেরা বুঝিতে পারেন। অবশ্য যন্ত্র সন্ধে 

হুকুম, নায়ক বা এধিকাদিকই দিয়া খাকেন । 

ধদি কোন ঝাবিগণী পিগ্ঠালর ব| কারখানায় 

কারিগণী নু শিখিতে হয় তবে শিক্ষার্থীকে 

নকাাঘরে, ঢালাইঘরে, ফমমীঘরে,। ক।খারশালে, 

মেশিনশপে, ফিটিশপে ও ট্রণঞ্চমে হাতেকলমে 

জ্ঞান অন ডি ভইবে। বাড়ীতে বসিয়। বই 

পড়িয়া এই সঙ্গন্ধে পারণ। কর। অসশুব নর) কিন্ত 

কারখানায় নিজ হাতে কাজ না! করিলে নিপুণতা 

অঞ্জন কর। যায় না। কাগ্গিরী বিদ্যায় নিপুণতাই 

পসরধিক কাম্য। নিপুণ ক।পিগরের অভাব 

পখিবীর সর্বত্রই এব* ভাভাদের ম্যাদ কারখানা 

মহলে সবচেয়ে বেশী । 

নক্সা]! সন্ধে ছুই চার কথ! পূর্বে লিখিয়াছি । 

ঢালইঘরে কাজ শিখিবার সময় ফর্মার সাহায্যে 

মাটিতে ছ!চ তৈয়াণী কৰ। শিখিতে হইবে। বিভিন্ন 

প্রবারের ঢালঠি সন্বন্ধে জ্ঞান অগন করিতে হইবে। 

চীনা লোহার বেলায় সিলিকন ও ফস্ফরাসের 

প্রভাব কি রকম তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। 

তামা ব। দক্তার সংমিশ্রণে যে সঙ্কর-ঢালাই হয় 

তাহারও বিভিন্ন অন্গপাত ও গুণাবলী লক্ষ্য 

করিতে ভইবে। ফর্ম তৈয়ারী করিতে হইলে 

পে 

এক ও 
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নকঝ্স] সম্বন্ধে জ্ঞান থাক1 চাই। গলিত ধাতু ঠাণ্ডা 

হইলে আয়তনে কমে 3 এইজন্য ফর্ম। তৈরারী করিবার 

সময় সেই অন্গপাতে মাপ বড় রাখিতে হয়। 

কামারশালে প্রস্তত বস্তকে পরে বিভিন্ন প্রঞ্চিয়ার 

সাহায্ে--যেমন আযানিলিং, নরমেলাইজিং কাধের 
উপযোগী করিতে হয়। ট্রলরুমে কাছ কৰিলে 

বিভিন্ন হাতিয়ার ও জোগান সঙ্গন্ধে ধারণ| হয়, 

তাছাড়া কাটিবার বাটালী ইত্যাদিকে কি ভাবে 

ধার দ্েওয়ী হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান হর়। যেমন 

টেম্পানিং, কোয়েঞিং॥ মেশিন ও ফিটিংশপে কাছ 

করিলে বিভিন্ন যন্ত্র ও যস্ত্রেরে উৎপাদিত সামগ্রীকে 

কি ভাবে সংযোগন করা যায় সেই সঙন্থে 

জান ভয়। 

আমাদের দেশে প্রারই খোন। যায় যে, উপযুক্ত 
কারিগর পাওয়া! যার ন।। অথচ এদিকে ক।রিগরী 

বিদ্ালয়ফেরৎ ভাঁজ।র হাজার বেকার আছেন । 

নিপুণতার অভাবই এই অসামঞ্জঙের প্রধান কারণ। 
অগ্ত করণ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যা ধে, যাহারা 

কারিগরী শিক্ষা পরিচালন করিতেছেন তাহাদের 

পরিকল্পনার ব। বাস্তব জ্ঞানের নিতান্ত মভাব। 

আমাদের দেশে কারিগরী বিদ্যা শিখাইবার 

নিম্মণিখিত সংস্থা! আছে 

(১) ইঞ্চিনিয়।রিং কলেজ £-প্ুখিগত বিদ্যায় 

আমাদের দেশীয় অতকের| বিদেশীয়দের সমকক্ষ; 

কারণ একই পাঠ্য-পুস্তক ( সমন্তই বিদেশীয় ) এদেশে 

ও বিদেশে পড়ান হয়। তবে হাতেকলমে কাজ 

শিখিবার সুযোগ আমদের দেশীবের। তেমন পাঁন না, 

এজন্য ম্যাদায় খাটে।। আমাদের দেশে ইঞ্জিণিরার- 

দের গবেষণার স্যোগ নাই । বিশেষজ্ঞও বিশেষ 

নাই। ব্রিটিশ আমলে বিলাতের ইন্ট্টিটিউন অব 

সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র আমাদের 
দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর আমল দিত না। 

বতমান লেখক এজন্য আন্দোলন করিয়াও কৃতকাষ 

হন নাই; কারণ তখনও বেশীর ভাগ দেশীয় 

ইঞ্জিনিয়ারই সরকারী চাকুরির এবং অবশিষ্ট 

কারিগরী বিদ্তা ২৮৩ 

ঠিকাদার, যাহাদের 'এসব ব্ষিয়ে মাথাবাথ! নাই। 
তাছাড়া প্রভাবশালী কোনও সংস্থাও নাই ; বাঁজ- 

নৈতিক অনুমোদন তো! নাই-ই । ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 

হইতে পাশ করিয়া অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরী 
লাভে সমর্থ ভন না। ঠেকায় পড়িয়। তাহার। 

কারিগরী বুন্তি গ্রভণ করেন। অনেকেই নিজেকে 

নিম্-অবস্থার খাপ খাওয়াইতে পারেন ন| এবং 

জীবন বিফল হইয়াছে মনে করেন। উপযুক্ত 

স্যৌগ ধিলে ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলে 

ইহারা গ কর্মদীবনে উন্নতি করিতে পারেন । নীচের 

ধাপ হইতে উপরে উঠ। ইহাদের পক্ষে সহজপাধ্য । 

পুথিগত বিদ্যার সহিত নিপুণতার সংযোগ ঘষ্টিলে 

বিশেষজ্ঞ হওর] যায়। 

(২) ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল 2 স্কুলে সাধারণতঃ 

এই বুকম শিক্ষ। দেওর। হয় ঘাভাতে স্নাতকেরা নারক 

ও অধিক্মিকের পদে যোগ্য বিবেচিত হইতে 

পারেন। কাধক্ষেত্রে তাহাদের পারদশিতা নিজ 

নিজ নিপুণতার উপরই নির্ভর করে। স্কুল ত্যাগের 

পর তাহারা কোনও কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে 

২₹|তেকলনে কাজ করিতে পারেন। 

(৩) আ্যপ্রেন্টিল স্কুল ঃ--অনেক সমৃদ্ধ কার্- 

খানার কতপক্ষ নিজেরাই শিক্ষানবীশ নিযুক্ত 

করেন এবং কারখানার হাতেকলমে কাজ শিখাইবার 

সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্কুলে পুখিগত বিদ্যা অজনের 

ব্যবস্থ! করেন । সাধাবণতঃ ইহাদের শিক্ষানবীশী 

কাল পা বংসর পযন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং শিক্ষা শেষে 

ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাঁজদের মত নায়ক 

পদের ধোগাতা লাভ করেন । রেলওয়ে, পো্ট- 

কমিশনাবস্, সামরিক কারখানা প্রভৃতিতে নিজন্ব 
শিক্ষানবীশ নেওয়ার প্রথা আছে এবং নায়ক পদ্দের 

জন্য তাহার! ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ছাত্রদের মুখাপেক্ষী 

নহেন। এই জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাক্ছের চাকুরী 

জুটাইতে কষ্ট পান। 
একটি কারখানায় গড়ে প্রতি ৫* জন কারি- 

গরের জন্ত একজন নায়ক প্রয়োজন হইতে 
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পারে। এইজন্য কারিগরের তুলনায় নায়কের সংখ্যা 
কম। কিছ্ত দেখ! যাইতেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত 

নায়ক প্রতি ব্সর কারিগরী বিদ্যালয় হইতে 

বাহির হইতেছে এবং বেকার সমন্তা বৃদ্ধি 

করিতেছে । অধিকন্তু গভর্ণমেণ্ট সর্বভারতীয় 

প্রতিষ্ঠান হিসাবে চারিটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতি 
করিয়াছেন । 

(৪) বঙ্গদেশের হিজলীতে পূর্ব ভারতীয় 

কারিগরী বিছ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্ব চলিতেছে। 
এই বিদ্যালয়ের স্নাতকেরাও কারখানার নায়ক পদের 

প্রার্থী হইবেন বলিয়া অন্ধমান হয়। ইহাতে নায়ক 

পদ প্রার্থীদের বেকার সমস্যা বাঁড়িবে। আমাদের 

প্রয়োজন কারিগনের ৷ এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ কর। 

প্রয়োজন যে, সরকারী মনোনীত সংস্থা এই চাঁবিটি 
সরধভারতীয় বিষ্ালয়ের নিয়ামক; তাহার সভাপতি 

ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নহেন। 
বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঈহাদের পরিচয় নাই; থাঁকিলেও 
অন্ঠের রিপোর্ট মারফত । সরকারী আরও সংস্থা 

আছে; যেমন--জাতীষ পরিকল্পনা পরিষদ, দামোদর 

ভ্যালি কর্পোরেশন ইজ্যাদি-_যেখানে ইপ্ধিনিয়ারের। 

নিয়ামফ নহেন। রাজনীতি বা ক্ষমতালোলুপ 

স্বভাব পরিত্যাগ পুৰক যতদিন না যোগ্য ব্যক্তি 
যোগা কাধের ভার গ্রহণ করিবেন ততদিন যে কোন 

সংস্থাই প্রাণবন্ত হইবে না। সমস্ত রুতকর্ম ফাইলেই 

সীমাবদ্ধ থাকিবে। 

(৫) কারিগরদের শিক্ষার জন্য যুদ্ধের সময় 
অনেক কেন্দ্র খোলা হয় এবং মাপ ছয়েক সাধারণ 

কারিগরী শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে কারিগরী কাধে 
নিয়োগ করা হইত। বর্তমানেও কারিগরী বিগ্যা 
শিক্ষার জঙ্য যুদ্ধোততর এই রকম কয়েকটি কেন্ত্র চালু 

আছে। এই সধ সংস্থা হইতে ধাহারা উত্তীর্ণ হন 
তাহারা কারিগরী কাধে নিযুক্ত হন। ইহার পর 
নিপুণতা৷ অর্জন কর| কারিগরদের নিজের বুদ্ধিমত্তা, 
অঞ্চুধাগ ও শ্রমের উপর নির্ভর করে। আমরা এমন 
অনেক বিদেশীয় উদ্ভাবকের কথা জানি যাহার! কারি- 

উঠান ও বিজ্ঞান [ ৩য় ব্ষ, ৫ম সংখ্যা 

গর ছিলেন; কিন্ত নিজ প্রতিভায় তাহারা অনেক 

কিছু উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । কারিগরের! যদি 

তাহাদের চাকুরে-মনোবৃাত্ত পরিহার পূর্বক স্বাধীন 

চিন্তা করেন এবং নব নব উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে 

চিন্তা করেন তবে আমাদের দেশেও কারিগরদের 

মধ্যে উদ্ভাবকের সৃষ্টি হইতে পারে । বিদেশে অনেক 

কারিগরই কারখানার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। 

কারখানার কাজ সমাঁপনের পর তাহারা নৈশ 

বিষ্চালয়ে অধায়ন করেন । ডাকধযোগেও শিক্ষা দিবার 

বেসরকারী সংস্থা আছে। অশেষ পেধ, শ্রম ও 

অন্গরাগের সহায়ভাষ কর্মজীবনে সবনিয় পদ হইতে 

সর্বোচ্চ পদে অধিরোহণ করা সম্ভব হইতে পারে। 

আমাদের দেশে কবে সেদিন আসিবে ধখন 

কারিগরের! কারখানার প্রধান কর্মকর্তার পদ অলঙ্কৃত 

করিবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন ? 

কারখানাই কারিগরী বিগ্ভার পীঠস্থান, স্কুল 

কলেজ নহে। আমাদের দেশে যাহারা কারিগরী 

বি্া নিয়ে আলোচন। বা মন্তব্য করেন তাহার! 

এই সত্যটি প্রায়ই বিস্বৃতহন। কারিগরদের সংখ্যা 

বৃদ্ধি করিলে কারিগরদের গুণ বা নিপুণতা৷ বৃদ্ধি 

হয় না। নায়কদের জন্য স্কুল খুলিলে কারিগরের 

সংখ্য। বৃদ্ধি হইবে না। যে বিসয়ে সব চেয়ে বেশী 

মনোযোগ দেওয়! প্রয়োজন সেখানেই শিথিলতা 

প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। শিল্পপতিরাও 

এজন্য দায়ী কি? অনেক কারখানায় কারিগরদের 

পুঘিগত সামান্য বিদ্যাদানের জগ্য কারখানার 

তিতরেই কাজের ফাকে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্ট| পড়ান 

হয়। ইহাদিগকে ট্রেড ্যাপ্রে্টিস বল। হয়। 

সাধারণতঃ চারি বৎসর ব্যাগী এই পড়া হয়। 

অনেক কারখানার সংলগ্ন নৈশ বি্যালয়৪ৎ আছে । 

সত্যিকারের যাহারা কারিগর তাহাদের মান-এর 

উন্নাতি বা নিপুণতা লাভের স্থযোগ একমান্ত্র ট্রেড 

আযপ্রেন্টিন ও নৈশ বিষ্ভালয়গুলির উন্নতি সাধনেই 
সম্ভব । বর্তমানে এই সংস্থাগুলি একমাঞ্জ কারখানার 
মালিকই চালনা! করেন; যতটুকু তাহাদের দরকার 



মে, ১৯৫০ ] 

ততটুকুই তাহারা ভাবেন, কারিগরদের শিপুণতান 

কথা ভাবেন কি? বর্তমান ব্যবস্থায় অনুর[গ হৃষ্টি 

বা প্রতিভা বিকাশের তেমন ব্যবস্থা কতৃপক্ষ করেন 

না। (কোনও কারিগর যদ্দি প্রতিভার পরিচয় 

দেয় তবে তাহাকে বেশী পারিশ্রমিক দেয়া উচিত 

_ইহা একটি কারণ কি?)। অন্যান্ত দেশের 
কারিগরদের ন্যায় আমাদের দেশেও কারিগরদিগকে 

তাহাদের বৃত্তির উন্নতির জন্য সব রকম সুযোগ 

দিতে হইবে। কারখানার কতৃপক্ষ এই বিষয়ে 
আবু উদার ও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ কবিলেই দেশে 

রঞ্জেন রশ্মির সাহাযো যল্মারোগ নির্ণয় ২৮৫ 

নিপুণ কাপিগর সৃষ্টি হইবে। কারখানার 
অভ্যন্তরেই কারিগরী বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। 

স্কুল স্থাপন করিলেই ইহা হইবে না। ইঞ্সিনিয়ারেরা 
বই পড়িয়া যাহ! শিখেন, কারিগরেরা হাতে কাজ 

করিয়া সেইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 'এবং 

বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন। তাহাদিগকে সৃযোগ- 

স্থবিধা দানের ব্যবস্থা করিলেই দেশে নিপুণ কারিগর 

স্থষ্টি হইবে, শিল্পের উন্নতি হইবে । অন্যথায় বেকার 

সম্ন্। উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। 

রঞ্চেন রশ্মির সাহায্যে যক্ষ্মীরোগ নির্ণয় 
বর্তমানমুগে শ্রমশিল্প ও ভেষজশিল্পে রঞ্জেন 

রশ্মির ব্যাপক ব্যবহার অপরিহাষধ হইয়া 

দাড়াইয়াছে। ১৮৯৫ সালে রণ্টগেন অদ্ভুত এক রশ্মি 

আবিষ্কার করেন। এই রশ্মি সন্বন্দে তখন বিশেষ 

কিছু জানা যায় নাই বলিপা তিনি ইহার নামা- 

করণ করেন এক্স-রে। পরীক্ষার ফলে দেখা 

যায় যে, বঞ্জেন রূশ্মির কতকগুলি পদার্থ ভেদ 

করিবার শক্তি আছে। বর্তমানে ধাতুর গঠন 

এবং ধাতুর দোষ-ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য ধাতৃশিল্পে 
ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হ্ইয়। থাকে। 

বঞ্চেন বশ্মির সাহায্যে দন্ত পরীক্ষা বর্তমানে 

নিত্যনোমত্তিক ঘটনা! হইয়া দীড়াইয়াছে এবং এই 
কাধের জন্য এরূপ এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত 

হইয়াছে যাহা যে কোন দস্ত চিকিৎসক অনায়াসে 
এবং বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিতে 

পারেন। 

ক্যানসার “এবং অন্তান্ত কয়েকটি রোগের 

চিকিৎসায় রঞ্জেন রশ্মি ব্যবহারে আশাতিরিক্ত 

সফল পাওয়া যায়। বঞ্জেন রশ্মি এই সকল 

রোগের বৃদ্ধি রোধ করে এবং ইহা প্রয়োগের 

দলে শরীরের রোগাঞ্রাস্ত অংশের চতুষ্পাশস্থ 

স্থানের উপর কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া স্যটি হয় না। 
চিকিৎসকদের অবশ্য সবিশেষ সতর্কতা অব্লম্থন 

করিতে হয়) কারণ এই রশ্মির মাত্রাধিক্য 

ঘটিলে দেহ্বে ক্ষাতি সাধিত হ্য়। কিন্তু 

চিকিংসকগণ বিপদ সন্ধে সম্পূণ সচেতন এবং 

তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 

থাকেন। ফলে, ব্তমানে রোগী এবং রশ্মি 

প্রয়োগকারী উভয়েরই কোন প্রকার বিপদের 

আশঙ্কা নাই বলিলেই চলে । 

রণ্টগেনের আবিষ্কীর মানবজীতির পক্ষে এক 

বিরাট আশীর্ধাদস্বূপ হইয়া দঈাড়াইয়াছে। 
ফুফুসের যক্মার মৃত সাংঘাতিক ব্যাধি অতি 

অল্পই আছে। প্রাথমিক অবস্থার ধরা পড়িলে 

এই রোগ নিরাময় করা অসম্ভব নহে। ব্ঙমানে 

বঞ্জেন রশ্মি প্রয়োগের ছারা প্রাথমিক অবস্থায় 

এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হইতেছে। রণ্টগেন 

যে যন্ত্রটর উদ্ভাবন করেন তদ্বার। এই উদ্দেশ্ট 

মাধিত হইত না; কারণ যন্ত্রটি ভ্রুটিমুক্ত ছিল না 
এবং নিখুত ছবি তুলিবার মত তখন প্রয়োজনীয় 
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মালমশখল।ও পাওয়া যাইত না। কালক্রমে রশ্মি 

প্রয়োগের জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্র নিমিত হয়; 

কিন্তু অতি ক্রত বহু সংখ্যক ছবি তুপিবার জন্ত 

একটি যন্থনির্মীণের প্রয়োজনীয়তা! দেখ! দেয় | 

১৯৩০ সাল হইতে বেজ্ঞানিকেরা এই সমস্ত! 

সমাধানের জন্য যত্ববান হন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 

প্রথম কয়েক বসরের মধ্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন 

করেন। যুদ্ধকাঁলে ক্মারৌগের অত্যধিক বিস্তার 

ঘটায় যুক্তবীজ্য গভণমেন্ট এই রোগ সম্বন্ধে 
ব্যাপকভাবে গবেষণা করিতে থাকেন। বতমানে 

বুটেনে একপ উন্নত ধরনের যন্বপাতি নিনিত 

হইতেছে যাহাঁর সাহায্যে চিকিৎসকদের অবশ্া 

প্রয়োজনীয় কেবলমাত্র যে সুন্দর, সুস্পষ্ট ও নিখুত 

ছবি তোলা যাইতেছে তাহাই নহে, অত্যন্ত দ্রুত 

বহু সংখাক ছবি তোলাও সম্ভব 

ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 1895 1২017190015 

[২901951:2101)5. এই নামকরণের কারণ 

হইল এই যে, ইহাতে ৩৫ মিলিম্টানের ফিল্ম 
বাবহার করা হইয়া খাকে এবং ইহার সহাযো 

একসঙ্গে বহু লোকের ছবি তোলা সম্ভব হয়। 

বহনযোগ্য 10855 1২901091910 যন্তর- 

পাতির সাহায্যে অতি অন্ন সময়ের মণো 

কোন কারখানার সমস্ত কর্মীদের অথবা কোন 

অঞ্চলের সমগ্র জনসাধারণের ফুসকুন পরীক্ষা 

করিয়া যক্মারোগ আক্রমণ নিয় করা হয়, ষে 

অবস্থায় রোগের কৌন বহিলক্ষণ প্রকাশ ন।ও 

হইতেছে। 

পাইতে পারে। ফুসফুন ও হৃৎপিণ্ডের অন্থান্ 

ব্যাধিও ইহার সাহায্যে নিণয় করা সম্ভব হয়। 

সন্প্রতি কিছুকালের মধ্যে 0855 [২%010£1911)5-র 

সাহায্যে বুটেনের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর স্বাস্থ্য 

পরীক্ষা কর! হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 

চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে। 

এক সেকেগ্ের এক-দশমাংশ হইতে এক- 

চতুর্থাংশ কালের মধ্যে ছবি গ্রহণের কাজ শেষ 

ভান ও বিজ্ঞান | ওম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

হয় এবং একপন দক্ষ অপারেটর ৪ তাহার 

সহকারী মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ১২০ জন লোকের 

ফুসফুসের ছবি তুলিতে সক্ষম হন । 

যুক্তরাজ্যের কতকপ্তলি কারখানায় 14955 

10110190016 [২89109612101)5-র যন্থপাতি ও রঞ্জন 

রশ্মির টিউব প্রচুর পরিমাণে নিমিত হইতেছে 
এবং বিদেশেও যথেই পরিমাণ রপ্তানি করা 

ই্টতেছে । কমন ৪য়েলথ দেশগুলিই প্রধান ক্রেতা; 
বিন্ত নিকট প্রাচ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশও 

এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 

সটেতন হইতেছেন। আগামী জুলাই 

মাসের ১৪ তাবিখ ২৮ তান্িখ পথস্ত 

পগুনে রেডিগলছি সম্পকে এক আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে । এই উপলক্ষে লগ্নে 

একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে-যেখানে 
বুটেনে নিমিত 21855 71101850016 [80108180175 

এবং রঞ্জেন রশ্মি সংক্রান্ত বহুপ্রকার যন্ত্রপাতি 

প্রদশিত হইবে । 

ক্রমশ 

হঠতে 

উক্ত সন্মেলন বিখের সকল দেশের রেডিও- 

লজিষ্নদেএ পক্ষে এব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খটন। ৷ বিগত 

সন্মেলনাট অনুষ্ঠিত হর শিকাগোতে, ১৩ বৎসর 

পূরবে। এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্াৰ এই 

শ্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে । যুদ্ধের 

ফলে, জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে বহুপ্রকার 

নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত এবং ব্যবহৃত হয়, 
স্বাভাবিক অবস্থার যাভী হইতে সম্ভবত বহু বৎসর 

ল/গিত। এই সবল যন্ত্রপাতি ষে কেবলমাত্র 
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদেরই ক।জে লাগিবে তাহা নহে, 

বিশ্বের যে কেনি দেশের পল্লীবাসীরাও ইহার 

সাহাষ্যে উপরূত হইতে পারে। রোগ পরীক্ষার 

জন্য যাহাঁদের সহজে হাসপাতালে যাইবার উপায় 

নাই, হাসপাতালকেই অতি সহজে তাহাদের 

নিকট লইয়া যাঁওয়। চলে । লিওনার্ড, জি, রুল। 



রি শর 

০০ 

রর সরি পাটি 
ক) দে তক ২ 

বু্টএ প্াসটক ইনড!টি জেন তৈরী প্রাসটিকেল বিভিন্ন রকমের জিনিস 

উত্তাপ প্রয়োগে চিনি অথবা পাাথাকিনের মত জিনিসের অগুগুলো যেমন পরস্পর সংযুক্ত 

না থেকে তুল অবস্থ। প্রাপ্ত হয় প্রাস্টিকের অণুগুলৌ সেরূপ ব্যবহার বরে খাকে। 



২৮৮ গান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

জাগতিক সঘস্ত পদার্থ ই অণু দিয়ে গঠিত, এই অথুগুলো অত্যন্ত ক্ষুত্র কণাবিশেষ । ২৫,০০০১০০৪ 

অণু পাশাশাশি নাজালে এক ইঞ্চি পরিমাণ হ্য়। 
ক 
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৮০০০০ 

যন্ত্র সাহায্যে গ্লাসাটকেরংআশ বা সুতা তৈরী হচ্ছে 

সমস্ত অণুই টঙ্ধক লোহার মত একে অন্যের সঙ্গে আটকে থাকে । এর প্ররৃতি'প্রায় “আঠালো 

বস। যেতে পারে। এই ভাবে তারা আটকে থাকে বলেই কঠিন পদাথের সৃষ্টি সম্তব। 

রি 

৯ 2০৫ নত হগাশিকুতে 

নর 

স্টি রঃ ত সপ রা টে 

রী 
ত 

৮ আট 2 
র্ 

শা পাতে নি 

মদ ২৯৯ 

এছ 
নস 

পাস পপ আর 

প্লাম্টিকের তৈরী বিভিন্ন রকমের আসবাব পত্র 



মে, ১৯৫৮] প্লাস্টিকের কথা ১৮৯ 

তাছাড। অণুগ্লেোকে খুব বেশী উত্ত।/প এব চাপের-সাহ।ফষ্যে প্রয়োদন মত জমাট বীপিষে ফেল! 

ঘাঁয়। তাতে যে পদার্থের স্ষ্টি হয় তা রেশম, পশন, তল।, কাঠি এবং রবারের মৃত বহু প্রাকৃতিক দ্রব্যের 

মধ্যেও বহু পরিমাণে দেখতে পা ওয়! যায়| 

এই টেপিকফোনটি থার্যোসেটি« প্রাসটিকের তৈরী 

এই পদার্থের বিশেষ গুণ হলে! ভার কাঠিন্ত । এগুলে। তরল নর, কিন্ত নমনীয় বা প্লাস্টিক । 
আজকাল সবত্র অন্যান্য পদাথেন সাহায্যে নানাপবনের প্র।স্টক প্রস্তুত হচ্ছে । তা গরম করে 

যেকোন ছাচে দেলে ইচ্ছামত দিনিন তৈপ্ি কর। বায়, ঠাণ্ড। লে ত। আবাপ শক্ত ভয়। এই পদার্থকে 

বলে খার্সেপ্রাস্টিক | 
বটেনে এই প্রাসটটক শিল্প ক্রমশ ব্যাপকতা। লাভ করছে । ভাতে আজকাল নানারকম নিত 

ব্যবার্য দ্রব্য প্রস্তত হচ্ছে । এই শিপ বদলে ভক্ষণ হলেও বিশ্বব্যাপী আহ এব উত্সাভ শ্রী 

করতে পেনেছে। 

"* * * এইরূপ খাপছান। ব্যাপার নিত্য নতন আবিষ্ষার কবিতেছেন বশিরাই বৈজ্ঞানিকের 
এতটা বাহাদুরি । অন্তে যাত। দেখিতে পায় না, বৈজ্ঞানিক তাহ। দেখিতে পান, ইহাতেই তাহার 
এতট। দর্প। অথচ সেই বৈজ্ঞনিকেরাই বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত একট| নৃতন তথ্যের সংবাদ 
পাইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান ন! এব সহস। উহাকে মিথ্য। বলিয়া ফেলেন, তাহাই 
অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের হেতু হয়। আপাততঃ ইহা একট। সমস্যা বলিয়া! ঠেকে । কিন্ত 
একটু ধীরভাবে আলোচন1 করিলে ইহু। বুঝা যায়। খাঁপছাডা নুতন তথ্য লইয়। বৈজ্ঞানিকের 
কারবার বটে ; কিন্ত যতক্ষণ তিনি খাপছাড়াকে খাপে পুরিতে না পারেন, যতক্ষণ অসমগ্জসকে সমঞ্তস 
করিতে না পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত নৃতন সত্যকে পুর।তন পূর্বপরিচিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া, 
তাহার সৃহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়!, তাঁহার কোঠায় ন। ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাহার তৃপ্থি 

হয় না। চেষ্টার বলে ও বুদ্ধির বলে তিনি কালে সেই স্বন্ধের আবিফার করিতে সমর্থ হন; তখন 
তাহা আর অসমগ্রস বা খাপছাড়া থাকে না । বিজ্ঞান-বিগ্ভার ইতিহাসই তাঁ-ই-_খাহা এককালে 
খাপ ছাড়। ছিল, তাহা কালে খাপের মধ্যে আসে * * *” -্বামেনন্বন্দর 



বন্ধু জীবাথুর কথ! 
শ্রাদিলীপকুম।র দাস 

জীবাণু নামট| শুনলে প্রথমেই মনে পডে 

এদের ভবঙ্করন্্ের কথা। সাংঘাতিক সব রোগের 
বীগ এব। বহন কবে বেডায়, প্রতিদিন অজন্র 

লোককে এব। বোগগরন্তড করে তোলে আবার 

প্রতিদিন অজস্র লোকের বোগজনিত প্র।ণভ।নিন 
পান্তে এপাই মুখ্যভ দায়ী । এদেএ ভমাবভ শ্বপ্ধপ 
তত হবাণ পর্ শ্বভ/বতই এদের বিরুদ্ধে একট। 

বিদ্বেধভ।খ জেগে এঠে ৪ মনে হয় গীবাণুগ্তলোকে 

শেষ করে ফেলতে পারলেই ঠিক হতে|। সমগ্র 
জীবাণুজাতির প্রতি এরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ 
করে আমরা ভুল করি) কারণ জীবাণুমাত্রেই 
আমাদের খক্র নয়। এদের মধ্যে অনেক জীব।ণু 

আছে যারা আমাদের বন্ধুর মত কাজ কৰে। 

পৃথিবীতে যদি শুপু অনিষ্ঠকারী জীবাণুই থাকতে। 
তাহলে তারাই এতদিনে পৃথিবী ছেয়ে ফেলতে 
এবং অন্তান্ত প্রাণী 5 উদ্ভিদের অন্তিত্থ সংএরজনক 

১য়ে দাডীতে|। এক ধরনের ীবাধু আছে যাব 
এই অশিষ্ঠকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের 
নিক্ষিয় করে ফেলছে এবং বাজের দ্বার! 
তারা আমাধের বন্ধুত্বেরইে পরিচয় দিচ্ছে। 

আর এক ধরনের জীবাণু আছে যার। আমাদের 

সম্পৃূণ অজ্ঞাতে নানা ধরনের কাজ দ্বারা আমাদের 

উপকার করছে যার জন্যে তারাও আমাদের বন্ধু 

পধায়তুক্ত হয়েছে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জীবাণু নাম শুনেই 
আতকে ওঠা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা এখন 

নিশেঙ্কচিত্তে বন্ধু জীবাণুদের কথ! আলোচন। করতে 

পারি। 

বন্ধু জীবাণুদের কথা সম্পূর্ণভবে অবগত হবার 
বহু পূর্বেই রোগ জীবাথু অথবা অনিষ্টকারী 

এই 

জীবাণুর কথ। জানতে পান। গিয়েছিল । প্রাচীন 

হিন্শ।ঙ্বে জীবাণুর অধ্চিত্বের কথ বমিত আছে। 

অথর্ব বেদ যোগবশিঠ বামাগণ 

প্রাচীন গন্থে সক্লামক ধেগ ও তাদে প্রভি- 

যেধনের জগ্চে যে সমণ্তড ব্যবস্থার কথ। লিখিত 

আছে ভাতে মনে হখ, প্রাচীন ভিন্ু ধিগণ ছীবাণু 

অথব! এ আাভীন কোন নোগ উতৎ্পাদনকাৰী 

পদাথে বিখা।মী ছিলেন । 

আধুশিক যে জীবাধুবিজ্ঞানে মঙ্দে আমর। 
পরিচিত, যার ফলে আদ আমব! জীখ।ণু সঙ্গন্ধে 
অনেক কিছুই জানতে পেনেছি, তাৰ ইতিহাসের 

সুরু খুব বেশীধিন আগে হয়নি । ১৬৭৫ খুষ্ঠাঝে 

অণুবীক্ষণ বন্ধ আবিধাবক গলন্দাদ লিউয়েন- 

হোয়েক প্রথম জাবাণুদের কথ| জানতে পাবেন। 

লিউযেনহো খেকের পর স্প্যালানজানি, রবাট কক, 

পাস্থর এব” আব৭ অনেকে জীবাণু স্থন্ধে বহু 

জ্ঞ/তবা তথ্য আবিষ্ষাণ কণতে হন । 

এখ। প্রা সবাই বোগজীবাণু নিয়ে মাথ। 

ঘাশিয়েছিলেন বেশী । শুধু মেচশিকফই, রোগ- 

জীবাণু নিযে গবেষণা করলে এ জীবাণুগুলোর 
শক্র এবং আমাদের বন্ধু, একগ্রকার জীবাণুর 
কথ| জানতে পেরেছিলেন । 

রোগ-জীবাণুর শক্র জীবাণুর কথ! আলোচন। 

করবার পুরে যে সমস্ত জীবাণু প্রত্যহ আমাদের 
অগোচরে নানাভাবে আমাদের উপকার করছে 
তাদের সম্বপ্ধে আলোচন! করুব। 

ডাষ্টবিন অথব। আবর্জনার স্পপি এবং নামা 

থেকে আমরা প্রায়ই ছুর্গন্ধ পেয়ে থাকি । দুর্গন্ধ 

ব্রুলে পর আমরা নাকে রুমাল চাঁপ। দিয়ে বলি 
পচাগন্ধ বেরিয়েছে । যে আবর্জনাগুলে! ফেলে 

প্রভৃতি 

সখখ 



মে, ১৯৫ ১ 
দেওয়া হয়েছিল সেই গুলোই পচে এ রকম দৃরগর্ধ 

বেরোয় । এ পচ! জিনিসগলোর মধ্য থেকে যদি 

কোনও অংশ তুলে নিয়ে অথুবীক্ষণ যন্থে 
পরীক্ষা কনা যায় তাহলে দেখ যাবে, 

বিভিন্ন ধরনেধ অসংখ্য জীবাখু রদ্ধে গেছে এ 

অংশট্রকুর মণো। এই জীবাণুগ্ুলোই আবজনা- 

গুলোকে পচিয়ে ফেশে এবদ তার জন্যেই ছুগন্ধের 

স্থষ্টি হয়। আবজনার মধ্যে জলের পরিমাণ 

বেশী থাকলে ঢুগন্ধ আর? বেশী প্রকট ভয়ে এছে। 

যে কোনও দ্িনিস পচব।ন জে জীবাণুণাই 

দায়ী। 

দীবাখুর] দেব পদাথের দেহের উপাদানগুলো, 
বথা_ প্রোটন, স্সেভঙ্গাতায় পদার্থ ইতা।দি 

বিয়োছিত করে" নুতন পদাথের কষ্ট করে এবং 

এই পদাথঞ্ডলোই  বীলপ্রমে মাটির সঙ্গে মিশে 
সারের কাদ করণে । সাশারণতঃ জীবাণুদেব দা 

এইভাবে চৈস পদাথের দৈহিক উপাদান গুপে। 
বিয়োজিত করাই হলো পচন্রিয়া।  পচনগ্রিঘ। 
কোন? 'একগ্রক।র নিদিষ্ট জীবাণুর ছানা সমান 
হয় না, এর ক্গনোে প্রযোজিন হম বিভিন্ন বপনের 

অসংখ্য জীবাণুপ। এই জীবাণুগ্চলোর পধযার়ঞ্মে 
কাজ করবার কলেই সম্ভব হয় পচনধিয়]। 

জীব।ণুরা যদি পচনঞ্িয়ার এই কঠিন দারিত্ব 

গ্রহণ না করতো তাহলে মৃতদেহ এবং অন্ঠান্ত 

আবজনা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট বরে ফেলে পৃথিবীকে 
বামোপযোগী করে তোলা মানুষের পক্ষে এক 

কঠিন সমস্ত! হয়ে দাড়তে!। শুধু আবজন। 
অপসারণই নয, উদ্চিদ ও গ্রীণার দেহাঁবশেষকে 

উদ্ভিদের আহারে 'পধেোগী করে তুলে জীবাণুর] উদ্ভিদ- 

জগত তথা স্মগ্র দীবজগতকে জীবন ধারণে সহায়ত। 
করছে। 

আর এক ধনের জীবাণু আছে যার! পচনক্রিয়ার 

মতই একট1' কাজ করে-যার নাম হলো সম্ধান- 

ক্রিয়া বা ফারমেনটেশন। স্ধানক্রিয়া বলতে 

সাধারণতঃ জীবাণুর প্রভাবে শর্রাজাতীধ পদাথের 

বন্ধু জীবাণুর কথ। ২৪১ 

গাজিয়ে ওঠাকেই বোঝায় । শর্করাজাতীয় পদার্থ 

ছাড়াও আর কতক গুলে। ক্ষেত্রে এই জাতীয় 

জীবাণুর কতক গুলো৷ কাকে সন্ধীনক্রিয়! বল হয়ে 

থাকে। কাত, সন্ধানক্রিয়া ও পচনক্রিয়ান 

মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। পচনাক্রয়া ও 

সঙ্গ নক্রিয়া নিবাহকাণী জীপাণুগুলো এক গোগাভুক্ত 

ন1! হলেও এদের কাবগ্রণালী মুলত এক। 

উভদ্বন্দেত্রেই জীবাণু গুলো বিয়োজন-কাষে নিযুক্ত 

থাকে | অবশ্য, জীবাণুদের দেশারভাগ কাজেই 

এই বিয়োদনকাষ দেখতে পাঞ্ব। যায়| যাই 

হোক, সন্ধীনক্রিঘার সাহাধো জীবাণুর মদ, পাউরুটি 

প্রতি তৈণী করতে আমদের সাহাধ্য করে 

খাকে। 

আমদের খবো অনেকের জান। নেই, থে দহ 

আমরা খেয়ে থাকি সেটা একপ্রকীর জীবাণুরই 

কীতি। এই জীবাখুগুলে। দুধের মিশ্ক স্থগারকে 

ল্যাকটিক আপিডে পরিণত কে ও ল্যাকটিক 

আমিডেপ জন্যে দুধের কেসিন জমে যাষ এবং দই 

তৈয়াপী হদ। “চীঙ” তৈরী করবার সময়ও 

জীবাখুরা বহুল পরিমাণে সাহাধ্য করে থাকে । 
তামাক পাতা থেকে তামাক পাবার পুবৰে 

কিছবি” ও বাইপেনি” প্রঞ্জিয়াদ্দকে সাভাযা করে 

এক প্রকার জীবাণু । জীবাণুর 'এই সহায়তার জগ্তেই 

বিডিশ্ন ধরনেপ স্বাদ ও গন্ধবিশিষ্ট তামাক পাওয়া 

সম্ভবপর হর। 

কাচা চামড়া থেকে ব্যবহাবধোপযোগী চামড়। 

তৈপী করবাণ সমর একধরনের জীবাখুর সাঁহীষ্য 

নেওয়া হয়ে থাকে । আজকাপ যদি এই কাধে 

বাসাবনিক পদাথেব ব্যবহাত। বেড়ে 

তাহলেও কাচা চামড়া থেকে মেদ ও অন্তান্ত পদার্থ 

অপসারণ কাষে জীবাণুর সাহাধ্য গ্রহণ কর! হয়ে 

থাকে । 

পচনক্রিয়া আলোচনার সময় জীবাখুদের দ্বারা 

জৈব পদার্থের দেহস্থিত যৌগিক পদাথ গুলোকে 

বিয়োজনের কথা ধলা হয়েছে । উল্লিখিত প্রক্রিয়ার 

টলেছে 
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সময় জৈব পদাথগুলোর দেহস্থিত প্রোটিন, আমো- 

নিয়ার কতকগুলে। যৌগিক রা পর্রিণত হয়। 

মাটিতে অবস্থানকারী ছুইপ্রকার জীবাণু যথাক্রমে 

উক্ত যৌগিক পদাথগচলোকে নাইট্রাইটে, ও 

নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেটে পরিবতিত কনে এই- 
ভাঁবে জীবাণুদের ঘাবা তৈরী নাইট্রেট উত্তিদ ভগং 

গ্রহণ করে থাকে। 

পচনক্রিঘ্ার সাহায্যেই শুধু জীবাণুণা যে উদ্ছিদ 
জগতকে নাইট্রজেন জাতীয় খাছা সরবত কণে 

থাকে, ত। নয়। লেপ্তমিনাস আেণীর উদ্ভিদের সঙ্গে 

মিথোজীবি-জীবন যাপন করে এক শ্রেণীর জীবাণু | 

তারা ওই উদ্ভিদকে নাইট্রেজেন জাতীর খাছ্ধাদ্রব্য 

জোগানো ছাড়াও আমির নাইট্রেছেনের পরিমাণ 

বাড়াতে সাহায্য করে । জীবাণুর। প্রথমে মূল নোমের 

ভিতর দিয়ে মূলে প্রবেশ কণে এবং সেখানে সংখ্যার 

ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বাসা বাধে । মূলের যে জায়গায় এপা 
বাসা বাধে সে জায়গাট। স্ফীত থাকে। 

জীবাণুগুলো মাটিতে যে নাইট্রোছেন পায় সেট।কে 

যৌগিক পদার্থে পরিণত করে গাছকে দের এব, 

প্রতিদানে গাছ জীবাণুকে শর্করা এবং অন্ঠান্য খাবার 
যোগায় । গাহকে নাইট্রোজেন থেকে প্রস্তুত 

যৌগিক পদার্থ সরবরাহ করলে গার মুলে, 

জীবাণুদের বাসস্থানে নাইট্রোছেনঘটিত যৌগিক 
পদার্থ বেশ খানিকটা থেকে যায়। গাছের মৃত্যুর 
পর গাছের মুল মাটির নীচে খেকে গেলে সেগুলো! 
কালক্রমে মাটির সঙ্গে মিশে যায় সঙ্গে 

সঙ্গে মূলের ভেতবে অবস্থিত জীবাণুর দ্বারা তৈরী 

নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থগুলো « মাটির সঙ্গে 

মিশে যাঁয় ও জমির উর্বরতা বুদ্ধি পায়। 

আর এক ধরনে? জীবাণু আছে যাব অগ্তা কোন« 

উদ্ভিদের সাহাঁযা না নিয়েই মাটিতে স্বাধীনভাবে 

বাস করে? জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়াতে 

পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, এরা এক বছরের 

মধ্যে এক একর জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ 

পনের থেকে চল্লিশ পাউও পধস্ত বাড়াতে পারে। 

ঠা 

এবং 

ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্য 

এবার রোগ-জীব।ণুর শক্র ও আমাদের বন্ধু 

জীবাণুর কথা আলোচন। করা যাক। আঙ্গ জীবাণু 

স্গদ্ধে বৈজ্ঞানিকমহলে ধারাবাহিক গবেষণা ও 

গবেণ|গ।রের বাইরে জনসাধারণের ক্রমব্ধমান 

কৌতৃহলের কারণ হলো, যে সমস্ত ব্যাধি মানব- 

সমাজে আপের সঞ্চার করে খাকে তাদের কতক- 

গুলোকে বিজ্ঞানীর|। দমন করতে সম্থ হয়েছেন, 

দঈীবাণু থেকে লব্ধ ওষুধের সাহায্যে । গত মহাযুদ্ধের 

প্রারস্তে প্রচারিত হয় ফ্রেমিং আবিষ্কৃত পেনি- 

সিলিনের কথা । এব আগে আবার কয়েকজন 

বিজ্ঞানী জানতে পেরেছিলেন, পেনিসিলিনের কীধ- 

ক্ষমতাসম্পন্ন ভীবাণুর কখা। ইতিহাসের ও ইতিহাস 

থাকার মত 'এই কাহিনী । এই প্রসঙ্গে সেই 

ক।!হিনী অতি সংক্ষেপে আলোচিন। করা আশ। করি 

অপ্রাসঙ্গিক ভবে না। 

অণুবীক্ষণ যন্ব আবিষ্কার করেন লিউয়েনহোয়েক 

এখং তাপ ফলে তিনি সবপ্রথম জানতে পারেন 

রীবাখুর কথা । জীবাখুর প্রকৃতি অথবা গুণা পণ 

সন্ধে তার অবশ্য কিছু জানা ছিল না। এনুপর 

ইটালীপ স্প্য।ল্লানজানীর গোচরে অ।সে, জীবাণু- 
দঠালে। 5]বিত এবং তীর! শ্বয়স্ত পয়ু। 

পাস্ততর এ বুবাঢ ককের গবেষণা থেকে রোগবাহক 

জঁবাণুণ কথা জানতে পারা যায়। আ্যানথণঝ 
এ জলাতংক পোগের হাত থেকে অনাক্রম্য করে 

তে(লবার জন্যে পাস্তর টিক] দেবার প্রথার প্রচলন 

করেন। পাস্তর এই ধরনের আবিষ্কার করলেও 

তৎকালীন জীবণু-বিজ্ঞানীরা রোগবাহক জীবাণু 

আবিষ্কারেই অধিক সচেষ্ট থাকেন। ব্যতিক্রম 

দেখা যায় রুশী় বিজ্ঞানী মেচনিকফের মধ্যে। 

জীবাণু সম্বন্ধে কুতৃহলী হবার পরেই তাঁর মনে 

জাগে রোগজীবাণুবিরোধী একপ্রকার জীবাণুর 

কথা। এই জীবাণুদের চিন্তা * মেচনিকফকে 

সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখত । কোন বিজ্ঞানীই 
শুধু চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে 

পারেন না, মেচনিকফণ্ড রইলেন না। তার 
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কল্পিত জীবাণুর অস্তিত্ব তিনি পরীক্ষা দ্বারা 
প্রমাণ করতে সমর্থ হন। মেচনিকফের কাধে 

পাস্তর তার সম্থন জানান এবং তার গবেষ্ণাগারের 

একাংশ মেচনিকফের হাতে ছেড়ে দেন। 
যদিও মেচনিকফের তত্বের পরিণতি ঘটে 

ফ্লেমি-এনু পেনিসিলিন আবিষ্কারে, তাহলেও 

ফ্রেমি-এর আবিষ্কারের পুবে, মেচনিকফের সময়ে 
এবং তৎ্পধবর্তীকালে, এমন কতক গুলে। ঘটন! 
পরিলক্ষিত হয়েছিল যেগুলো তৎকালীন বিখ্যাত 

মনীষীগণ অবজ্ঞা বা অবহ্লো না কর্ণলে 
বহুদিন পুবেই পেনিসিলিন ব| ওই জাতীয় ওষুপ 

আবিষ্কার সম্ভব হতো। 
পেনিসিলিন জাতীয় 

কতকগুলে। নিদিষ্ট 

থাকে। তাছাড়। 

ঠিক তা-ও নয়। 

গুন গুলোগ কাবক্ষমত। 

জীবাণুর মধোই সীমাবদ্ধ 

এর। যে রোগজীবাণুনাশক 

পেনিসিপিন নিযে পরীক্ষা করে 

দেখবার সময় বিজ্ঞানীর দেখেছেন যে, বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই পেশিপিলিন রোগ জীবাণুদের 

বৃদ্ধিরোধ কধে এদের নিক্কিয় করে তোলে। 

পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর আরও যে সমস্ত 

এই জাতীয় ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদে 

কাধক্ষমতাঁও কতকগুলে। নিদিষ্ট বোগ জীবাণুর 

মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কাষকলাপ রোগজীবাণু-বুদ্ধি- 

রাশিয়ার খনিজ সম্পদ ২৪৯৩ 

রোধকারী ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগ- 

জীবাণুনাণক, উভয় রুকমের্ই, দেখা গেছে। 

ওষুপ উৎপত্তিকাদী জীবাণুগুলো রোগ জীবাণুর 
বুদ্ধি বোধ ও বিন।শ সনে সমর্থ হয়, তাদের 

( €ধুধ উতপত্তিকারী জীবাথুদেদ) দেহ শিঃহত 

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে । 

যে সব জীবাখুদের কাছ থেকে নানারকমে 
আমরা উপরূত হয়ে থাকি, তাদের বিদ্ধু জীবাণু, 

এই গোত্রতুক্ত করে ও বিশদ বিবরণের মধ্যে 

না গিষে, তাঁদেরই কথ। মেটামুটিভাবে এই 

প্রবন্ধে আলোচন। করা হয়েছে । পাঠক পাঠিকারা 

যেন একটা কথা ম্মরণ রাখেন_ছীবাণুদের প্রতিটি 

কাজেই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জীবাণুর কাষ- 

কলাপ বোঝায় অল্পসংখ্যক কয়েকাট জীবাখুরর 

কাষকল।প নয় | 

প্রকৃতির বাছ্যে আমাদেব হিতসম্পাদনের 

এই ধরনের যে সব আয়োজন রয়ে গেছে, সেগুলো 

কোনও “বাজেট” দ্বাণা স্থিপীঞ্ৃত কিনা জান। নেই | 

তবে প্রকূৃতিণ রাজ্যে থে সব হিতসাপনী 

আয়োজন রয়ে গেছে সেগুলে৷ আমাদেরই কাঁজে 

লাগাবার উদ্দেশ্যে শিক্ষ। ও গবেষণার ব্যবস্থ।, 

আমাদের সরকারী বাজেট ছার যখাষখভাবে 

স্থিবীকৃত হতে পাবে নাকি? 

রাশিয়ার খনিজ সম্পদ 
শ্রীসমীরকুমার রায়চৌধুরী 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের প্রাকৃতিক এশ্বব অতুল- 

নীয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে 

রাশিয়ার চেয়ে*বেশী কাচা মাল মজুত আছে। 

তার প্রায় অধেক জায়গা এখনও পরীক্ষা কর! 

হয়নি) কিন্তু এই অপরীক্ষিত অবস্থাতেই তার 

কয়লা, লোহা, তেল, পটাস, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি 

খনিজ সম্পদে পরিমীণ এত বেশী ষে, পৃথিবীর 
অন্য কোন রাষ্ট্রই এ বিষয়ে তার নমকক্ষ নয়। 

জারের আমলে বাশিমার অফুরস্ত সম্পদ থাকলেও 

লোকে এবিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার 

ওই গুপ্তধন আবিষ্কারের চাবিকাঠি বিধাতা বোধ 
করি পোভিয়েট বৈজ্ঞানিক এবং ভূতব্ববিদদের 
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জন্তেই বেখে দিয়েছিলেন । জারের সময় নাঁশিয়ার 

শ্রমশিল্প কাঁচা মালের জন্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করে থাকতে হতে। বিদেশী পাষ্থের ওপর । অথচ তার 

নিজের কাচামাল ব| খনিজ দ্রব্য তাপ জমির 

মাত্র কয়েক ফিট নীচেই ছিল। তাই তার ভৃতত্র- 

সংক্রান্ত মানচিত্রের আমুল পত্রিবতন দরকার হয়ে 

পড়েছিল। এখন সোভিয়েট শাসনে তার মানি- 

চিত্রের এ পন্িবর্তন চলছে; আর তা এত দ্র 

গতিতে চলছে যার তুলনা মেলা ভার। সমশ 

এক্তি দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া তার যতরকম 

প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তাদের, বিশেষ কনে কমলা, 

তেল আর জলশক্তির উন্নতি ও সম্প্রসাণণের চেষ্ছ 

কর্ছে। 

৫ 

1 ঙ্দে 

প্রথমে কমলা কথাই ধা যাব | জ্গারের 

রাশিয়ায় কমলা ছিল প্রচন্র ইপ্ল্যাপ্ত। এমনকি 

অবশিঈ সমস্ত ইউরোপের চেয়ে বেশী কয়ল। 

ছিল তার। কিন্তু থাকলে কি হবে, এসকন্ে 

লোৌকজন সবাই ছিল একপকম অজ্ঞ, বাঙ্গকর্মচানীর। 

ছিলেন উদ্বাীন। জারের আমলে রাশিয়ার বছাবে 

কমল! উঠত ২৯০ লক্ষ টন করে। আর সোভি- 

য়েট শাসনে ১৯৩৮ সালে কমল! তোলার পরিমাণ 

বেড়ে গিয়ে দাড়ায় ১৩৭০ লক্ষ টন। 

আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে । যদি জাতের আমলের 

একটা কফ্লার "মানচিত্র খোলা যায় তাহলে দেখা 

যাবে সম্গ্র রাশিয়ার মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ যুঃ 

রাশিয়ার ডন উপত্যকায় উল্লেখযোগ্য খনি ছিল। 

মানচিত্রের আর বাদবাকী জায়গা 'একেবাধে খালি। 

কিন্তু এখন? এখন এমন স্ব জার্গ।র কয়লা 

উঠছে, যেখানকাঁর নামই এপ আগে কেউ 

শোনেনি । সোভিয়েট রাশিয়ান কয়লার খনি গড়ে 
ওঠা একটা যা” তা? ব্যাপার নম । প্রথমে যান 

ভূ-তত্ববিদেরাঁ-তীরা গিয়ে প্রথমে জমির একটা 
মানচিত্র তৈরী করে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা 
খাড়া করে ফেলেন; তারপর খুঁটি পুঁতে আদেশ 

দেন--খোড় এখানে |” বাস্। তারপর তৈরী 

এথন তে। 

গান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

তয় রেলপথ, খোড়। হয় সথড়ঙ, তৈরী হয় চিমনী, 

গড়ে ওঠে শ্রমিক পলী (আমাদের মত বস্তী নয় )। 

আরন্ত হয় লোকজনের বসবাস। মাথম, ভিম, 

মাংস প্রভৃতি সরবরাভ করবার জন্যে সেখাঁনে 

তৈরী হয় বড বড় ফার্স। তারপর আসে 
মিলওয়।ল1, দুটি ৪যালা) কামার, কুমোর, ছুতোর 

দঙ্গি, মুচি; তৈরী হয় ছেলেমেয়েদের জন্তে স্কুল- 

কলেজ, ছাপাখানা, জনসাধারণকে নির্মল আনন্দ 

দেবার জন্যে গড়ে ওঠে থিয়েটবু-বায়োস্কেপ | 

সোভিয়েট রাশিয়ায় যেখানে যখনই কৌন খনি 

আবিষ্কৃত হয় তনই এই সব ঘটনী ঘটে; আপ তা 

ঘটে বেশ একটা স্থবি্যশ্ত পরিকল্পনাকে অবলম্বন 

করে-হঠাখ কোন যাছুঘন্ধ ব। ভেঙ্কীর জোরে নয়। 

আল্ত।ই পবতের পাদদেশে অবস্থিত কু্গ নেজের 

নাম এর আগে কি কেউ শুনেছে? অথচ অঙ্ঈমান 

করা ভয়েছে যে, কুজনেছে প্রায় ৪৫,০০১০০০ লক্ষ 

টন কর়ল। আচ্ছে; আর তার মদ্যে প্রীয় ৫৪০১০০০ 

পক্গ টন কর়ল। হলো প্রথম শ্রেণীর । কুদ্গনেজের 

স্তরে য়েনেপী নদীর তীর বরাবর যে অঞ্চলট। 

সাইবেনিয়ার ভেতর চলে গেছে সেখানে প্রায় 

ধুজনেজেরই সমান করল! ভূগতে মজুত আছে। 

ভরের বন্রফাচ্ছন্ন আর্কটিক পেকোরা অঞ্চলে আর 

কাজাকশ্থানে কারগান্তা অঞ্চলে কমলার খুব বড় 

বড় খনি আবিষ্কত হয়েছে । পশ্চিমে ডেোনেজ, 

উপত্যকাতে ও প্রচুর কমলা আছে। এতো গেল 

পশ্চিমের বথা। পূধাঞ্চলের কি অবস্থা? যদি 

জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধে তখন মেকি 

করবে? স্থদূর যুরোপীয় বাশিযা থেকে এশিয়াস্থ 

ধাশ্য়ায় সমর্-সম্ভার, শিল্পাত মালপত্র বয়ে এনে 

যুদ্ধ চাঁলানো--সে এক অসম্ভব ব্যাপার! তাই সে 
তার পুবাঞ্চলকে শিল্প বা সমর-সম্ভান উত্পাদনের 

ব্যাপারে একেবারে স্বাবলহ্বী করে তুলেছে। 
শিল্প কলকারখানা চালাতে হলে চাই কয়ল]। 
এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটে। সৌভিয়েট 

বিজ্ঞানী ভূতত্ববিদ 'এলেন, জায়গা পরীক্ষা করলেন, 
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ম্যাপ তৈরী করলেন, বললেন “খোড এখানে)? 
বাদ, আন কি! রেল এলে শ্রমিক এলো, স্কুল- 

কলেজ-হাসপাতাল এলো) একে একে গড়ে উঠল 

স্বাবলম্বী জনপদ, নগর আর গ্রাম। আমর। জানি 

আমুর নদী বধধে গিষে পড়েছে জাপানের উভ্তবে 

ওখউদ্ক সাগরে । -ছই আমু নদী অঞ্চলে যে 

করল। আবিষ্কৃত হয়েছে ত। পন্মাণে এব শ্রে্তায় 

পশ্চিমের ডোনেজ খনির কলার মত। বাশিরাকে 

পূব আর পশ্চিম, 

পাত[৬, গেই 
উঠেছে। 

এই ঢু-ভাগে ভাগ করেছে যে 

উন পাতাড অঞ্চলেশ প্রচন কদল। 

এইবার লোহা 4 কথা 

বিপ্লব যুগে রাশিয়ার চাও 

আসতে। ডন্ধাস আশ 

ডন্বাস অঞ্চল “ব্রিংস্ক্রিগত করে জামানন। 

নিযে নিল। তখন বাশিখার কি হবে? প্রক্কৃত- 

পক্ষে গত মহাযুদ্ধের সময় «ই অঞ্চল তে। জামানব। 

নিয়েই নিয়েছিল। কিন্ত তা সন্বে9 তো সে 

হারেনি ব। সমরোপকরণের কোন অভাব ঘটেশি । 

ন| ঘটার কারণ আছে । ১৯১১-১৮ সালের জাবের 

রাশিয়ার সঙ্গে মালের সোভিম়েট 

বাশিয়ার তা আছে প্রচুর। জার আমলের 

ধনী-শিল্পপতির| শুধু ডন্বাস অঞ্চল নিয়েই মশগুল 

ছিলেন। অন্ত কোন অঞ্চলে লোহ। আবিষ্কার করার 

ব। লোহা-ইম্পাতের কারখানা স্থাপন করবার কোন 
চেষ্টাই করেননি । ফলে সমগ্র পাশিয়াকে অতি 

বিপজ্জনকভাবে নির্ভর করে থাকতে হতো এই 

একট। জাধগার ওপর । কিন্তু সোভিযেট রাশিয়। 

কেবলমাত্র ডন্বাস ব1 তুল। অঞ্চলের লোহা নিয়েই 
সন্তষ্ট থাকেনি। দিকে দিকে বিজ্ঞানী, ভূতত্ববিদ 

পাঠিয়ে লোহার সন্ধান করেছে, বড় বড় লোহার 

কারখানা, ইম্পাতের কারান স্থাপন করেছে 

ফলে যুদ্ধের সময় এক অঞ্চল হারালেও, সে আর 

অন্তান্য অঞ্চল থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
পেয়েছে। এখন রাশিয়ায় নিম্নলিখিত অঞ্চলে 

মাস। দাক। প্রান 
ভাগের ভিনভাগ লোত। 

নীপার জেলা থেকে । 

১৭৯৪ ০-9৪ 

রাল্সিয়ায় খনিজ জম্পদ ৬৪৯৫ 

প্রধানতঃ লোহ। উত্পন্ন হয় ।-(১) কবুক্ক, অঞ্চল 

(২) দক্ষিণ উরালের ওর্ষ্ক অঞ্চল (৩) কুজ- 
বাসের তেল্বস্ অঞ্চল (৪) ঘুরমান্ক্ক, উপদ্থীপ 

(৫) ম্যাগন্টে পবতের ম্যাগনিটগর্ষ, অঞ্চল 
(৩) দুঞ্াইনের ক্রিভরুধগ । এশিয়াটিক রাশিয়ার 

ইব্কট্গঙ ইরাকুটগ্চ আর কম্সোমল্ক অঞ্চলেও 

বেশ পোহ| পাঞ|যায়। এই সব অঞ্চলে যন্ত্রপাতি 
কলরজার স্থানীয় অভাব খেটানোন জন্যে বড় বও 

কাপথানা এ স্কাপিত হযেছে । 

আলুখিনিয়াম। প্রন্থতি কক্িমস।র,। টালিন 

তৈনী করবা জগ্তে আপেটাইট আব স্টাফেলিন 

বলে ছুট ছিনিসের দরকার ভর খুব। কোৌপ। 
উপথীপে এ 9ট। জিনিস পধাপ্ধ পরিমাণে আবিষ্কৃত 

ভথেছে । আপেট।ইটের পরিমাণ ছু'শে। কোটি টন 

বলে অন্তমিত কোল উপদ্বীপের 

হ্যাফেলিনের পরিমাণ বলতে গেলে অফুরন্ত । 

“প্রিবালথাশম্কী কঙ্গাইন” বলে যে একটা প্রতিষ্ঠান 
গড়ে উঠেছে তার উদ্দেশ্য হলে! কাজাখস্থানের 

তাম্রসম্পদের প্রসার ও উন্নতিসাধন করে ভাকে 

পৃথিবীর অন্যতম এক আর্ট এবং বু্তম তাম-শিল্প 
গ্রতিষ্ট(ন করে তোল।। 

আমাদের: ভারতব্ধ ১৪২৯ সাল পর্বন্ত ম্যাঙ্গানিজ 

হায়াছে। 

উৎপাদনে প্রথমস্থান অধিকার করেছিল। কিন্ত 

এখন নাশিয়াই এবিষষে প্রথম । প্রধানতঃ ছুটা 

অঞ্চল থেকেই ম্যাঙ্গানিজ প।য়। যায়__জজিয়ান 
গণতন্ত্রের কুটাই প্রদেশের চিয়াতুরিতে আর 
যুক্রাইনের নিকোপোল অঞ্চলে । 

এবার দেখ! যাক রাশিয়ায় সোনার কি 

অবস্থা । আগেকার যত সব পুরনো, জলপ্লাবিত। 
পরিত্যক্ত খনি ছিল সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করে 
তাথেকে এখন আবার সোনা তোলা হচ্ছে। 

নতুন নতুন খনিও আবিষ্কৃত হচ্ছে যখেষ্ট ; উত্তরের 
মেক অঞ্চলে, কাজাকস্থানের সমতলভূমিতে, 

পামিরের পার্বত্যাঞ্চলে, উত্তর ককেশাসের উপত্যকায় 

আর উরাল পাহাড়ের পাদদেশে মোন। পাওয়া যায়। 



২৯৩ 

কিস্টোন-ডিল, ক্রেপিন্স-্রিল, শ্ুলিভান-ড্রিল 
প্রভৃতি নানাধরনের খোডবাৰ যন্ত্রপাতি নিয়ে 

সোভিয়েট সন্ধ।ণীণ দল দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে 

পড়েন সোনার সন্ধানে। তারপর যেখানেই 

তারা মাটির সঙ্গে মিশ্রিত সোনা পান তাকে 

পাঠিয়ে দেন অত্যন্ত স্থক্ যন্ত্রজ্জিত সৌভিয়েট 

গব্যণাগারে_ অভিজ্ঞ এবং দক্ষ বিজ্ঞানীদের দ্বারা 
গবেষণার জন্যে । যখনই কোথাও কোন সোনার 

থশি আবিষ্কৃত হয়, তখনই সেখানকার উট, বল্গ। 
হরিণ আর সেই ঘাদ্ধাতার আমলের যানবাহনের 

পরিবর্তে আসে আধুনিকতম যান-বাহ্ন, তৈরী হয় 

সুন্দর মজবুত ম্যাকাডেম-বাস্তাঘাট, রেলপথ, আর 

আকাশপথ-য| দিয়ে «ই অঞ্চলকে কেন্দ্রের সঙ্গে 

সংযুক্ত কর! হয়; যার ফলে ওই সব নব-আবিষ্কৃত 

অঞ্চলগুলো আঁর বিচ্ছিন্ন, নাম-না-জানা অবস্থায় 

পড়ে থাকে না। আগেকার মত শ্রমিকরা কেবল 

কোদাল-কুড়ল-শাবল দিয়ে খনির কাজ করে না, 
এখন তারা প্রধানত; বিদ্যুৎ এবং বাম্পচালিত 

যগ্্রের সাহায্যেই কাজ করে। বুদ্ধ অভিজ্ঞ যেসব 

শ্রমিক আছে তার! তাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে 

তরুণ শ্রমিকদের সাহাধ্য করে। আগেকার সেই 
জঘন্য বস্তীগুলে। ভেঙে দিয়ে সেখানে তোল! হয়েছে 

শ্রমিকদের জন্যে এক একট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 

আদর্শ পল্লী বা ব্যারাক। তাদের নিজেদের 

স্থবিধার জন্যে সেখানে গড়ে ওঠে দোকান, বাজার, 

রেস্তোরা) দিবা এবং নৈশ-স্কুল; নিয়মিতভাবে 

প্রকাশিত হয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজ । 

সোভিয়েট রাশিয়ার সোনার খনি অঞ্চলে ৫৭৬টা] 

স্কুলে প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার (১৯৩৯ শালের হিসেব 

অনুযায়ী ) ছেলেমেয়ে পড়াশুন! করে। 

অনেকে হয়তো খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে 
পারেন, যে সোনা দূর্বল জাতি এবং মুক 

জনসাধারণকে শৃঙ্ঘখলে বেঁধে রাখবার জন্তে যুগ যুগ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, মে সংখ্যা 

ধরে ধনতান্ধিক জগতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেই 

সোনাকে তোলবার জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার 

এত উগ্ঘম, এত আগ্রহ কেন? ধারা এই প্রশ্ন 

করেন তাদের মনে রাখা দরকার যে, মোভিয়েট 
রাশিয়া আজও ধনতাস্ত্রিক দেশদ্বার| পরিবেষ্টিত। 

আর ওই সব দেশগুলোতে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে 

স্বাব্লহ্ী হবার জন্চে সোনার ষথেষ্ট মূল্য আছে। 

নিজের দেশের মধ্যে রাশিয়ার সোনার চাহিদ। 

বা মুল্য খুব বেশী নেই--একমাত্র দাত বাধানে। 

বা এ ধরনের বাবার কিন্তু যতদিন 

রাশিয়াকে বাইবের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান, 

বাবস।-বাণিজোব সম্পর্ক রাখতে হবে ততদিন 

তার কাছে সোনার মূল্য থাকবে । তবে সে 

অন্থান্ত দেশের মত সোনাকে লোহার সিন্দুক 

বা চোরকুঠরিতে জমিয়ে রাখে নাসোনা দিয়ে 

সে বাইরে থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি, মালমশলা, 
সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি আনে-যে সব জিনিস নাঁকি 
তার নেহাৎ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্তে লাগে। 

যাহোক, এই হলো আজকের সমাজতান্ত্রিক 

রাশিয়ার খনিজ সম্পদ ও তার উন্নতির একট! 

সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এ থেকে আমাদের দেশের 

কর্ণধারদের অনেক কিছু দেখবার, শেখবার এবং 

বোঝবার আছে। রাশিয়। যে জিনিসকে শত 

বাধা, শত বিদ্বের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে 

পেরেছে, সকল করতে পেরেছে, আমরাই ব 

তা কেন করতে পারব না? তার জন্যে অবশ্য 

চাই সু্ুপবিকল্পনা! আর তাকে কার্ষকরী করার 

জন্যে চাই একান্তিক নিষ্ঠ। | রাশিয়ার ওই বিশ্ময়কর 

উন্নতির মূলে কি আছে তা৷ গভীরভাবে পর্যালোচনা 

করে তার পদ্ধতিকে গ্রহণ করলে আমাদের দেশের 

কি কৃষিজ, কি খনিজ সকল সম্পদকেই দেশের 

উন্নতির কাজে লাগানে। যেতে পারে। 

ছাঁড।। 



আইনষ্টাইনের আবিষ্কার 
শ্রীমালোককুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 

আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের খুটিনাটি বর্ণনা 

কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কেননা গণিতের 

কথা তো সম্পূর্ণ অবান্তর, শুধুমাত্র বণনা করেও 

তার আবিষ্কার সহজবোধ্য করা অত্যন্ত ছুরূহ। 

তাই এখানে বিনেষকরে দেখান ভয়েছে, আইন- 

ষ্টাইনের আবিষ্ষীরের ধারাটি । কেমন করে এই 

গ্রতিভাবান ভদ্রলেক শুধুমাত্র গাণিতিক চিন্তু। 

ও যুক্তির পটভূমিকায় আবিষ্কার করলেন বিশ্ব- 

ব্ঙ্গাণ্ডের স্পুপ্ত নি্ষমাবলীকে ভয়ে উঠলেন 

বিশ্ববরেণা বৈজ্ঞানিক ! 

নিউটনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী 

বিজ্ঞানজগতে এতদিন একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে 

এসেছে । কিন্কু গত শতাবীর শেষ থেকেই বিজ্ঞানী 

মহলে সন্দেহ জাগলো)__ওই নিয়ম গলো সবক্ষেত্রেই 

প্রযোজ্য কিনা । ম্যাক্সওয়েল তার তড়িৎ-চুঙ্গকতত্বে 
অতিকষ্টে নিউটনের নিয়মীবলীর সঙ্গে সংযোগ রেখে- 

ছিলেন। হাৎস্ সোজান্থজি অস্বীকার করলেন-- 

এমন ধারার কোন সংযোগ বরাখতে । আবার দেখ। 

গেল, বুধ-গ্রের কক্ষ-পথটি এমন ব্যবহার করে যা 

অন্য কোন গ্রহ করে না। নিউটনের নিয়মের 

সাহাধ্যে এর কোণ ব্যাখা। পাঁওয়। গেল না। এক 

সর্বব্যাপী ইথরের ধারণা এতদিন বিজ্ঞানীদের মন 
অধিকার করেছিল । এরই সাহীযো তারা আলোক- 

তত্বের ব্যাখ্য! করতেন । কিন্কু ১৮৭১ সালে বিখ্যাত 

মলি-মাইকেলসন পরীক্ষার পর ইথরের অস্থিত্তে 
বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাড়ালো । পদার্থ-বিজ্ঞানের 
এ হেন দুর্দিনে আবির্ভাব হলে! আইনষ্টাইনের । 

, ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন প্রথম প্রকাশ করলেন 

তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের প্রাথমিক বিশেষ তত্ব । 

আইনষ্টাইনের বয়দ তখন ছাব্বিশ। বহুদিন বেকার 

থাকার পর সবেমাত্র এক পেটেন্ট আফিসে চাকরী 

পেয়েছেন এবং বিবাহ করে ন*কি স্বচ্ছল জীবন ষাঁপন 
করছেন । যথেষ্ট পাবিবাবিক শান্তি পেলেও পদার্থ 

বিজ্ঞানের উপরোক্ত সমস্াগুলে। নিরন্তর ব্যাকুল 

করে তুলছিল এই তীক্ষ মেধাবী যুবকটির মনকে । 
বালা।বধি তার মনে হয়েছে-_বিশ্বকে জানতে হলে 

বুঝতে হবে বিশ্বের নিযমগ্ুলোকে । তাইতো পদার্থ- 

বিজ্ঞান তার অত প্রিয়; কেননা প্রাকৃতিক নিয়ম 

আবিষ্কারই তার কাজ। তার অতি প্রিয় বিষয়- 

টিতেও যদি গোলযোগ জাগে তবে অন্তরে 

বেদনা তো! খুবই স্বাভাবিক । এই কারণেই তখন 

আইনষ্টাইনকে দেখাত যেন সকল বিষয়েই নিস্পৃহ, 
সব সমযেই কি যেন এক গভীর ভাবে তন্ময়। 

পেটেপ্ট আফিসে চাকরী করলেও আসলে তিনি 

ওখানকার বিজ্ঞানীমহলের সব খবরই রাখতেন । 
ইথরের মধা দিয়ে পৃথিবীর গতিবেগ কত, এ মন্বন্ধে 

মলি-মাইকেলসনের পনীক্ষা খন শোচনীয়ভাবে বার্থ 

হলো তখন আইনষ্টাইন ভাবলে_আলোক-কে যে 

থরে একরকমের যাস্থিক কাপুনি বলে মনে করা 

ভয়, নিশ্চিয় এই ধারণাট্রকুই সব নয়। আলোকের 

আরও কিছু গুণ আছেই আছে। এমনি অতি 

সাধারণ কয়েকটি বিশ্বাস থেকে আইনষ্টাইন খাড়া 
করলেন- তাঁর আপেক্ষিকতাঁবাদের বিশেষ তত্বটি। 

এ থেকে তখনই জাঁনা গেল, বিশ্বের সকল বস্তর 

গতি পরস্পর আপেক্ষিক হলেও আলোকের স্বভাব 

এ দিক দিয়ে একেবারেই স্থষ্টিছাড়া, একগু য়ে। দেশের 

মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল 
বেগে ওর ছোটা চাই-ই । কোন অবস্থাতেই 

এই' গতিবেগের নড়চড় হবে না। আইনষ্টাইন 
তার সমীকরণগুলো (৪0008110123 ) একটু ভিন্ন ভিন্ন 



৪৮ 

রূপে লিখে দেখলেন, চমৎকার এবং নান। অজ্ঞাত 

সত্যের সন্ধান দিচ্ছে ওই সমীকরণগ্ুলো। যেমন 

সমীকরণের একটি রূপ থেকে দেখা গেল, কোন 
ওজনওয়াল| বসন্ত যখন জোরে ছোটে তখন তার 

ভেতবের বস্তপুঞ্জের পরিমাণ যায় বেড়ে। অর্থাৎ 

প্রত্যেক ক্রিকেট খেলোয়াড়ই বোলি"-এর সময় 

বলটির ওজনের মাপ কিছু বাড়িয়ে নিতে পারেন। 

অবশ্য যত জোবেই ছুঁড়ুন না, বলটি এমন জোরে 

যাবে ন। যাতে এর অতাল্প বুদ্ধিপ্রাপ্ত ওজন সঙ্থন্ধে 

ব্যাট্স্ম্যান কিছু টের পাবেন। বাস্বিক সেকেও্ডে 

বেশ কয়েক হাজার মাইল জোরে ন। ছুটলে জড়- 

বস্ত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্তপুঞ্ধের (10595 ) মাপ বড়ই কম 
হয়। কিস্তসতাসতাই এত জোরে কোন বস্ত ছুড়ে 

দেওয়। মানভষের পক্ষে অসম্ভব । অথচ তা” বলে 

আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত ৪ই সত্য অমীমাংমিত ভাবে 

পড়ে নেই । বিজ্ঞানীর। ঝুকে পঙ়লেন অতি ক্ষুদ্র 
কণিকাগুলোর দিকে । লাবরেটরীতে ইলেক্ট্রন- 

গুলোকে তীত্র গতিবেগ সম্পন্ন করা যায়। এভাবে 
দেখ| গেল, ইলেকট্রনের অতি অল্প ওজনও সত্যই 

কিছুটা বেড়েছে । শুধু গাণিতিক বিচারে আইন- 
ষ্টাইন তার তত্ব থেকে আর একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত 
করেন । সেটা এই যে, বস্ত এ শক্তির মধ্যে মূলতঃ 

কোন তফাৎ নেই এবং অতি সামান্য পরিমাণ 

বস্তকে ধ্বংস করতে পারলেও প্রস্ভৃত শক্তি উদ্ভূত 

হবে। ল্যাবরেটরীতে কোন পরীক্ষা না করেও 

তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন। অথচ আশ্চর্য, 
তার এই সিদ্ধান্তের চর্ম পরীক্ষা! হয়ে গেল, 

জাপানের বুকে, যেখানে অতি সামান্য পরিমাণ 

ইউরেনিয়াম বস্তপুঞ্জ ধ্বস করে সেই তেজে দুটি 
বিরাট জনপদ নিশ্চিন্ত করা হলে! । কিন্তু তবুও 
আইনষ্টাইন নির্দোষ । 

খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা 
তত্বের বাইরে আরও ছুটি বড় বড় আবিষ্কার 
সম্পন্ন করেন। তার একটি হচ্ছে, ত্রাউনীয় 

গতি লম্পর্কে। বিষয়টি বেশ মজার। এতদিন 

১৪৯০৫ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

শুধু ধবে নেয়া হয়েছিল--বাতাস কতকগুলে। 

অতিক্ষুদ্র অণু ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে 

এ অণুগ্ডলে। এমনি দুরন্ত '৪ অশান্ত যে, স্থটিকাল 

থেকেই পরস্পর ছুটাছুটি ও ধাক্কাধাক্কি করেও 

কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করে না। অণুদের এই 
ছুটাছুটির গুণ দিয়েই বিজ্ঞানীর। বাতাসের গুণাগুণ 

ব্যাখ্য। করতেন । কিন্তু মুশকিল হলে ওদের 

ওই মজার ছুটাছুটি চাক্ষুষ দেখ। যায ন1; 

কারণ বাতাসের অণুখডলে। খুবই ছ্োঁট। তাই 

তার। খুঁজতে লাগলেন এমন ধরনের বড় কোন 
অণু যার ছুটাছুটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হতে 

পাঁরে। ব্রাউন নামে এক ইংরেজ সর্ব- 
প্রথম এই বিচিত্র ছুটাছুটি স্বচক্ষে দেখতে পান । 

তিনি একটি অতি সাধারণ মাইক্রম্বোপ ব্যবভার 

করেছিলেন এবং তা দিয়ে জলের মধ্যে ফুলের 

কতকগুলে। পরাগকণার ছুটাছুটি দেখতে পান। 

অবশ্তা €ই পবাগকণাগুণে। বিশেষভাবে আলোকজ্জল 

করতে হয়েছিল। জল ঝাকালে বা কপালে 

তাদের দৌড়াদৌডির বেগের কোন তারতমা হয় 
না। তারতম্য হয় তাপ দিলে । তখন ওর! বেশী 

ছুটাছুটি করে। আবার পদার্থের অগুদেরও তাপ 

দিলে পারস্পরিক ছুটাছুটি বেড়ে যায়। আইনষ্টাইন 

দেখালেন, যে নিয়মে অনৃশ্ত বাতাসের অণুখগুলে। 

ছুটাছুটি করে, দৃশ্বমান ব্রাউনীয় কণাঁগুলোর ছুটাছুটির 

পেছনেও ওই একই নিয়ম খাটে । তাই মাইক্র- 

স্কোপের সাহায্যে ওই কণাগুলোর ছুটোছুটি দেখে 

অদৃশ্য অগুদের ছুটাছুটি আচ করা! সহজ। এক 

একক আয়তনের মধ্যে কতগুলো অণু আছে ত। 

নির্ণয় করার পদ্ধতিও আইনষ্টাইন দেখিয়ে দিয়ে- 

ছিলেন। যাহোক, এতদিন শুধু ধরে নেওয়া হয়েছিল 
বাতাসের অণুর অস্তিত্বের কথ।। আইনষ্টাইনের 

আবিষ্কারের দ্বারা এবার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো 
যে, তাদের প্রক্কত অস্তিত্ব আছে। 

€ই বছরেই তার আর একটি যুগান্তকারী 
আবিষ্কার হচ্ছে--ফটোঁন তত্বের সাহায্যে আলোকের 



মে, ১৯৫০ ] 

গুণাগ্ডণ ব্যাখ্যা। তার আবিষ্কারের কিছুদিন 

আগে প্র্যাংক বহুদিনের গবেষণার পর আবিষ্কার 
করেন, তাপ বা অন্যান্য শক্তি ষখন কোন উৎস 

থেকে বের হয়, তখন একটানা ভাবে বের হতে 

পারে না। বের হয় ছিন্নভিন্ন এককে (170150:666 

000); অথব| যখন কোন জিনিস বাইরে থেকে 

তাপ শোষণ করে তখনও তা করে ছাড়া ছাড়। 

অংশে । কিন্তু উত্স থেকে বের হওয়া! এবং কোথাও 

গিয়ে শোধিত হওয়া এই ছুই সময়ের মধ্যে তেজ 

শক্তি যখন শৃন্তপথে উড়ে চলে, তখন কি তার এ 

ছাড়! ছাড়া কণিকার কোগ্নাণ্ট। রূপ বতমান থাকে ? 

প্রাংকের আবিষ্কার থেকে এ প্রশ্নের কোন 

উত্তর পাওয়া যায়নি। আইনষ্টাইন এর উত্তর 

দিলেন। বললেন_ হ্যা, শৃন্তপথে চলবার সময়েও 
আলোকের ওই কণিকারপ বতমান থাকে। 

একথার সত্যাসত্য বিচারের জন্যে আইনষ্টাইন 

একটি পরীক্ষার নির্দেশও দিলেন । 

আইনষ্টাইন তার এই অমূল্য আবিষ্ষারগুলে। 

করেন বাণে, পেটেন্ট আফিসের চাকরী জীবনে 

শুধুমাত্র গাণিতিক প্রতিভাকে সঙ্গল করে| বলা- 

বাহুল্য, এইগুলো প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 

বিজ্ঞানীমহলে প্রবল চাঞ্চল্য দেপ| দেয়। জুরিখ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে তখন পদর৫থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন 

ক্লাইজের। তিনি আইনষ্টাইনের বক্তবা ভালমত না 
বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলেন, তিনি অদ্তুত কিছু করে- 
ছেন। তাই আইনগ্রীইনকে হাতে বাখ! তার সমীচীন 

বোধ হলে । আইনই্াইন চাকরী ছেড়ে দিয়ে 

নিযুক্ত হলেন জুরিখের অধ্যাপক। এরপর আইন- 
াইন প্রণাগ বিশ্ববি্ভালয়ে চলে ষান। এখানেও 

তার সর্ববিষয়ে নিম্পৃহতা লক্ষণীয় ছিল। তার 
শ্লেষপূর্ণ কৌতুকে সকল সহকারী অধ্যাপকই বিব্রত 
বোধ করতেন। এখানে একজনের সঙ্গে তিনি প্রাণ 

খুলে ।মিশতেন এবং নানা আলোচন! করতেন । তিনি 
হচ্ছেন গণিতের অধ্যাপক পিক। গণিতে এ'র নানা 

যৌলিক অব্দান,আছে। তাছাড়া! ইনি ভাল বেহালা 

আইনস্টাইনের আবিষ্কার ২৯৪৯ 

আবার আইনষ্টাইনও ছিলেন বেহাল। 
বাজনায় বিশেষজ্ঞ । এরই কাছে আইনষ্টাইন 

ব্যক্ত করতেন'তার চিন্তাধারার কথ1। ব্লতেন-__- 

তার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্বের (£61761591 

086015 ০£ 16196151) গণিত খাড়। করতে 

বড় বেগ পেতে হচ্ছে। আরও বলতেন”-- 

অতি সহজ সামান্য গণিতের সাহাধ্যেই তিনি 

তার আবিষ্ষার প্রকাশ করতে চান। কেনন! 

দুরূহ জটিল গণিত তার একটুও পছন্দ নয়। 

€ট1 ষেন আছে শুধু সাধারণকে ভয় পাইয়ে দেবার 

জন্তেই । কিন্তু পিক আইনষ্টাইনের এই ধারণার 

গ্রতিবাদ করতেন । বলতেন, উচ্চতম আবিষ্কারের 

যথাষথ প্রকাশের জন্য উচ্চতম গণিতের সাহায্য 

অপরিভাষ | প্রসঙ্গত্রমে তিনি আইনষ্টাইনকে 

পরামর্শ দিলেন, তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ব 

প্রকাশের জন্তে ইতালীয় ছুজন গাণিতিক রিচি 

এবং লিভিপসিভিটার ছুরূহ 7:6250: 08100183 

-এর সাহাধ্য নিতে ও রীম্যানের জ্যামিতি তত্ব 

আয় করতে। এই পরামর্শ আইনষ্টাইনের খুব 
মনোমত হলো। তিনি ফিরে চললেন জুরিখে 
(১৯১২ খুঃ)। এবার ওখানকার পলিটেকনিক স্কুল 

থেকে তাকে ডাকা হয়েছিল। 

জ্ররিখে পৌছে তিনি তার বাল্যবন্ধু মার্শেল 

গ্রসম্যানের সাহায্যে লেগে গেলেন ল্ভিসিভিটার 

081০9105 আয়ও করতে । তার নবাবিষ্কৃত 

সাধারণ তবটি এর আগেই প্র্যাগে প্রকাশ করে 

এসেখিলেন। কিন্তু যথোপযুক্ত গণিতের সাহাষ্য 

ন1 থাকায় বিষয়টি তত পরিষ্ষার হয়নি। এবার 

এই বন্ধুটির সাহাধ্যেই তিনি মাধ্যাকর্ষণের সকল 

ব্যাপার বিচার করে প্রকাশ করলেন (১৯১৩ খুঃ)। 

তবে এতেও কিছু খুঁৎ ছিল এবং সম্পূর্ণ নিখুতরূপে 
প্রকাশ পায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৬ খৃঃ)। 

অধ্যাপক মিনকাউস্কি (১৯০৮ খুঃ) বিশুদ্ধ গণিতের 

দ্রিক থেকে আইনষ্টাইনকে খুব লাহায্য করেছিলেন। 
আপেক্ষিকতাবাদের এই সাধারণ তত্ব শুধুম্বাত্ত 

বাদক । 
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ইত্যাদি সম্পর্কে এতকালের নিউটনীয় ধারণা 
সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হলো। এই তত্বে ধতগুলো 

নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মোটামুটি ছুটো 
ভাগে ভাগ কর! যাঁয়। 

(১) ক্ষেত্রের নিয়মাবলী । এথেকে জানা 

যায় বস্তুর উপস্থিতিতে কেমন করে দেশে বক্তার 

স্থষটি হ্য়। 

(২) জন অথবা আলোককণিকীর গতির 

নিয়মাবলী । এ থেকে জান| যায়, বক্তা জান। 

কোন দেশের মধা দিয়ে যেতে গেলে ৪ই কণিকা গুলে। 

ঠিক কি ধরনের বক্রপথে (899৭6310 17)03) যাবে । 

এইবার প্রশ্ন উঠলে! আইনষ্টাইনেণ এই সৰ 

আবিষ্কার কি শুধুই গণিত অথব! দর্শনের কল্পন। 

বিলাস, অথব! এর বাস্তব সত্যতা! প্রম।ণ কর। যায়? 

আইনষ্টাইন দেখালেন, মৃছু মাপ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে 
তার তত্ব ও নিউটনের তন্ত একই ফল দেবে। 

কিন্তু স্ষ অথবা ওই বকম কোন জ্যোতিষ্ষের 

কাছাকাছি যেসব জায়গায় মধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র খুব 

শক্তিশালী, সেখানে নিউটনের ব্যাখ্য। একেবানেই 

বিফল, কিন্তু আপেক্ষিকতার ব্যাখ্যা থেকে গভীর 

তৃপ্তি পাওয়া ষায়। বুধ গ্রহের ব্যবহারে একথার 

সত্যতা প্রমাণিত হলো । এহাঁট স্ুযের নিকটবত 

গ্রহ। দেখা গেল, এর ডিম্বাকার কক্ষপথটি 

সযের চারপাশে অতি ধীরে দীবে ঘুরছে 

( প্রতি শতাব্দীতে মাত্র ৪৩২ সেঃ কৌণিক মাপে )। 

নিউটনের গণিত অনুযায়ীএর ব্যাখ্যা পাওয়া 

গেল না। কেননা তার মতে স্যের চারপাশে 

যে কোন গ্রহেরই কক্ষপথের অবস্থান নিত্য । 
কিন্ত আইনষ্টাইন দেখলেন-_তার তত্ব অন্ুযায়ী- 

বুধের গতি দৃষ্টগতির মতই হওয়! উচিত । 
স্থধের অবস্থানের জন্যে চতুষ্পাশস্থ দেশে যে 

বক্রতার সৃষ্টি হয়, তাতে ওখান দিয়ে আলো আসতে 

গেলে তার গতিপথ কিছুটা বিচ্যুত দেখাবে । 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখা! 

আইনষ্টাইন দেখলেন, ঠিক সের পিঠ ছু'ঘে যেতে 

গেলে ওই বিচ্যুতি (46015০600) দীড়ায় ১৭৫ সেঃ 
কৌণিক মাপ। আর কিছু না হোক, যদি এইটি 

যাচাই করা যার তবে আপেক্ষিকতা তব্বের সত্যতা 

প্রমাণিত হয়। কিন্তু যাচাই করতে গেলে চাই 
একটা পূর্ণ স্তগ্রহণ । কেনন। গ্রহণ হয়ে অন্ধকার 

না হলে সুধের ঠিক পাশের তারাটিকে দেখ। যাবে 
কেমন করে? যাচাই করার কাজে ই্ল্যাপ্ডের 

লোকেণা খুব উৎসাহী । তারা বললেন, 
১৯১৯ খুষ্টান্দের ১৯শে মাচ একটি পূর্ণ স্থযগ্রহণ 

হবে এবং এটি পরীক্ষার জন্যে খুব 

উপযোগী । কারণ হিয়াডিম মুগ্ডলের উজ্জল 

তারকাগুলে। তখন ঠিক ধের পানেই খাকবে। 

অবশেষে ১৯১৮ খৃষ্টানদের বুদ্ধ খামবারি পরেই এক 

কমিটি গঠিত হলে। | পৃথিবীর ছুটি স্থবিধাজনক স্থানে 
ওই পূর্ণগ্রহণ দেখ। যাবে । কমিটিকে ওসব অঞ্চলে 

অভিযান করতে ইবে। একট। হচ্ছে উত্তর ব্রেজিলের 

কোন অঞ্চলে, আর একট। হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার 

গিনি উপকূলে । প্রখ্যাত বুটিশ বিজ্ঞানী আর্থার 
এডিংটন ছিলেন এই অভিযান কমিটির উদ্যো'্1 | 

তিনি শিছে উপস্থিত হলেন পশ্চিম আফ্রিকায় । 

একমাঁন আগে থেকে অভিাত্রীদল আফ্রিকার 

প্রিন্সেপ দ্বীপে উপস্থিত হলেন আবশ্যকীয় তোড়- 

জোড় করতে । মনে তাদের গভীব উদ্দেগ। 

নবি বা মেখে ঢাকা পড়ে এতদিনের উদ্ঠোগ- 

আয়োজন সব বার্থ হয়! অবশেষে এলে। সেই 

বুপ্রতীক্ষিত কয়েক মিনিটব্যাপী গ্রহণের মহা- 

মূল্যবান সমরটুক্। এডিংটন এই সময়ে বর্ণন| 

ধিয়েছেন__ 

“গ্রহণের দিন আবভাওরা ছিল অপ্রীতিকর । 
যখন পূর্ণগ্রহণ আরম্ভ হলো অন্ধকার চন্দ্রের চারপাশে 

দেখ! ষেতে লাগলো স্্যের ছটামগ্ুল ; অবস্থাটা ঠিক 
যেন তারকাহীন আকাশে মেঘের মধ্যে চাদ রয়েছে । 

প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ কর এবং সাফল্য আশা 

কর ছাড়া করবার আর কিছুই ছিল না। একজন 
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প্লেটগুলে দ্রুত পান্টে দিচ্ছিল আর একজন টেলি- 

স্কোপের সামনে একটি পর্দা ধরে ছিল এবং লক্ষ্য 

রাঁখথছিল যাতে টেলিস্বোপট। একটু ন1 কেঁপে যায়। 

আমাদের সমস্ত নজর রাখতে হয়েছিল ছায়া 

বাক্সের দিকে। ওদিকে ওপরে খে কত অদ্ভুত 

দৃশ্ত খেলে যাচ্ছে, সুর্যের পিঠ থেকে লক্ষ মাইল 
দূরে যে একটা অপূৃৰ সৌর্শিথ! দেখা গেছে যা 
ফটে।| প্রেটের ধর। পড়েছিল, সেসব দিকে আমাদের 

চোখ ফেরানোর একটু ৪ সময় ছিল ন। | শুধু এটুকু 

সচেতন ছিলাম নে, জারগাট। ছিল মৃদু আলোকিত, 

প্রকৃতি ছিল নিস্তব্ধ । আর মাঝে মাঝে শোন। 

যাচ্ছিল, পযবেক্ষকদের ডাক আর ঘডিটার ৩০২ 
সেকে গু ধরে টিক টিক আওয়জ--থতক্ষণ ছিল পৃণত| | 

বোলটি ফটোগ্রাফ নেয়া হলো ২ থেকে 

২০ সেকেগড পধস্ত এক্সপোজার দেওয়। হয়েছিল । 

প্রথম দিককার ফোটোপগুলোয় কোন তাণ। ওঠেনি । 

পরে শেষের দিকে মেঘ কমে যেতে কয়েকটা ছবি 

উঠেছিল। কোন কোন প্লেটে প্রয়োজনীয় তাব।- 

গুলে৷ ওঠেনি এবং এ প্লেট গুলো নষ্ট হলো । তবে 

একটা!তে পরিক্ষা পাচট1 তারার ছবি উঠেছিল। 

পরীগ্গায় এইটিই খুব কাঁজ দিল ।” 

আনন্দে, উত্তেজনার এডিষ্টন ও সহভক্মীব। 
তাদের তোল! সধোন্তম ফটোগুলোর সঙ্গে তুলন। 

করলেন লগ্ডনে তোল! সেই তারার্ই ছবি । 

সেই তাবাগুলে। 

লগুনে 

থেকে যে আলো পৌচেছে ত। 
ধের মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্র থেকেও অনেকদূর দিয়ে গেছে। 
তাই দে আলোর গতিপথ একটু৪ প্রভাবান্বিত 

হয়নি। সেই কারণে দুটো ফটোগ্রাফের প্লেটে একই 

তার। ঠিক একই জায়গায় অবস্থিত দেখ। গেল ন।। 

তাদের অবস্থানের তফাৎ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলে।, 

মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র আলোকের গতিপথে কত প্রভাব 

বিস্তার করে আইনষ্টাইন তার তব্বের হিসেব মত 
বলেছিলেন, আলোর পথ বিচ্যুত হওয়া উচিত ১৭৫ 

সে. কৌণিক মাপে । দুটো অভিযানে তোঁল! ফটো 

থেকে দেখা গেল, এই বিচ্যুত ঘটেছে ১৬৪ সে. 

আইনষ্টাইনের আবিষ্ক।র 

কৌণিক মাপে। 
দোষঘটিত ব্যাপার । 

অবশেষে 'এল ১৯১৯ সালের বিখ্যাত দিন ৬ই 

নভেম্বর ৷ এদিন ইংল্যাগুর রফ্যাল সোসাইটীতে স্যার 

জে, জে, টসমন, স্যার আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহ্ডে 

প্রভৃতির উপস্থিতিতে ঘোধণ। কর। হলো,আইটষ্টাইনের 

আবিষ্কৃত সাধারণ আপেক্ষিকত| তত্বের সত্যতা । 
সাধারণ লোক বাইরে খেকে বিশ্মিত হয়ে শুনলো-- 

আলোকের ওজন আছে এবং দেশও বেঁকে যায় | 

বৈজ্ঞানিক হিসেবে আইট্টাইনের শ্রেষ্ঠত্বের 

কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো । তিনি পৃথিবীর 

নানাস্থানে ভ্রমণ করলেন এখ প্রচুর সম্বধনা 

পেলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে 

নিম্পহভাব তার উদ্ভাবনী 

পেখেছিল। বাস্তবিক 

এই সামান্য তফাত্টুকু 

তার চিরকেলে 

এক্তিকে বাচিয়ে 

একটান। গভীর চিন্ঠ। 
করার তাপ অপূৰব ক্ষমতা ছিল। বালিনে 
থাকাকালে কোন এক অধ্যাপকের সঙ্গে কথায় 
কথায় আইনষ্টটইন ব্ললেন, তারা এ বিষয় নিয়ে 
পট্স্ড্যাম ব্রিজের ওপর আলোচন! করবেন। 

অধ্যাপকটি প্রথমে সম্মত হলেও পরে কুগ্ঠিতভাবে 

বললেন-লনা, আপনি কতক্ষণ ওখানে দাড়িয়ে 

সমর নষ্ভ করবেন। আমি নতুন এসেছি এখানে, 

ব্রিজট। খুজে আসতে হয়তে| দেরী হয়ে যাবে ।” 

আইনষ্টাইন বললেন, “ন।॥» না কিছু সময় নষ্ট হবে ন|। 

বাড়ীতে বসে দি চিন্ত1! করতে পাৰি তবে পট্স্ভ্যাম 

ব্রিজে পারব ।” বাস্তবিক নদীর জলধারার মত 

তিনি চিন্ত। করে চলতেন। নদীতে কেউ ডিল ফেললে 

হয়তে। সেখানকার জল একটু বাধা পায়। কিন্তু পর- 

্ণণেই তা আবার বয়ে চলে। তেম্ি যে কোন 

বাধাই পড়ক, শীঘ্রই আইনষ্টাইনের চিন্তা-প্রবাহ 
চলতো! পূবেরই মত। 

এমনি অসাধারণ চিন্তাশক্তি ছিল বলেই 
নাঁজীদের ক্রমব্ধমান অত্যাচার সত্বেও এর বছর 

দশ বারো! পরে প্রকাশ পেল তার ইউনিফায়েড 

ফিল্ড থিওরী । এর সাহায্যে তিনি মাধ্যাকর্ষণের টান, 



৬০২ 

বৈছ্যুতিক টাঁন ইত্যাি বিভিন্ন টানের ক্ষেত্রে যৌগ- 

স্তর স্থাপন করেন। ভার এই আবিষ্কারের প্রায় 

সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩৩ সাল থেকেই জার্মীণীতে নাজীদের 

অত্যাচার ভয়ানক বেড়ে যায় এবং কালক্রমে আইন- 

রাইন জার্গাণী ছেড়ে আমেরিকার বসবাস করতে 

বাধ্য হন। 

কিন্তু তার মস্তিষ্ক চিরদিনই সক্রির। বুদ 

আইনষ্টাইন ভীপ এই ৭১ বছর বয়সেও আবার 
এক নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগতকে স্তম্ভিত 

করেছেন। এবারে তিনি যে সমীকরণগুলে। খাড়। 

করেছেন তার সাহায্যে তড়িৎচুষ্বকতত্ব এবং 

মাধ্যাকধণ--পদার্থ বিজ্ঞানের এ ছুটি বিষয়ে 

মূলসংযোগের কথা জান গেছে। আইনস্টাইন 

তার আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন মীধ্যাকষণের 

সাধারণ মতবাদ । বিষরটি সাধারণের বোধগম্য 
করে প্রকাশিত হয়নি এখনও | 

পরিশেষে, আইনষ্টাইন তীর স্বকীয় আবিষ্কার- 
পদ্ধতি স্দ্ধে যে ঢু-একটি কথা বলেছেন তা 

আলোচনা কর! অসমীচীন হবে না। 

জার্মেনীতে থাকাকালে একবার এমনি একটা কথ। 

ওঠে যে, বিশুদ্ধ গণিতিকেরা তে। অনেক কিছুই 

কাগজে কলমে করেন, কিন্তু লাববেটরীতে ছেড়ে 

দিলে তারা অত অকেজে। বনে যান কেন? এখানে 

আইনষ্টাইন ব্যাখা! কধেন তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীদের 

কাধপদ্ধতি সম্পর্কে । তিনি বলেন, তীত্বিক বিজ্ঞানী- 

দের প্রথম কাজই হচ্ছে কতক গুলো প্রাথমিক সিদ্ধা 

মনে মনে খাঁড়া করা । প্রকৃতিতে অন্তষ্ঠিত নান! 
বিচিত্র ঘটন। থেকে স্ুত্রবন্ধ এই পিদ্ধান্ত গুলো আগে 

তাদের কল্পনায় দাড় করিয়ে নিতে হয় এব” যদিও 
এই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক তবু এই- 
গুলো! দাঁড় করাতেই পদার্থবিজ্ঞানীদের 'প্রপান রুতিত্ব 
এবং প্রথম প্রয়োজন । তাই আইনষ্টাইন বলছেন-- 
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এবং তথনই এগুলে। পরীক্ষা করার জন্যে তিনি 
গব্ষণাগারের প্রয়োজন বোধ করেন । এই প্রসঙ্গে 
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আইনষ্টাইনেব আপেক্ষিকত। তত্র জগতের 

মাধারণের কাছে এক মহাবিস্ময়ের বস্ত। তার 

এই আবিষ্ষার নিয়ে নান! গল্প কথাই ইতিমধ্যে 

প্রচাণিত হরেছে | পটন। এই যে, আইনগ্লাইনের 

আবিষ্কার নাকি জগতে বারো জনেন্ন বেশী কেউ 

বোঝে না। আইনষ্টাইন নিজেই একথার প্রতিবাদ 

করেছেন--যে কেউ বোঝবার চেষ্টা করবে সেই তার 

কথ। বুঝতে পানুবে এব এও বলেছেন্নাবালিনে 

তে। সকল ছাত্র তার আবিগ্ীরের কথ। বুঝেছে । 

অবশ শেষের কথাটা বলেছেন নিতান্ত ছাত্রগ্রীতির 

বশেই । 

ধর্ন, দর্শন, র/জনীতি ইতাদি নানাক্ষেত্রে তার 
আবিষ্কারেপ্ প্রতাক্র। হয়েছে এব যে যাব 

খুঈীনত, নিজ শি মত বা ধারণার সঙ্গে জুড়ে 
দিয়েছে আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের কখ।। একবার 

আইনষ্টাইন ইংলাণ্ডে গেছেন; এক ধর্মধাজক 

এশএবাসে তার সঙ্গে দেখ করে জিজ্ছেন কনেন-- 

ধর্মের নঙ্গে আপেক্ষিকতার সম্পর্কের কথা । আইন- 

্াইন তংক্ষণাৎ বলে ওঠেন--“কিছুনা। কিছুনা) ধর্মের 
সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদের কোনই সম্বন্ধ নেই । ওটা 
সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার |” দর্শন এবং রাজনীতির 
ক্ষেত্রেও তার আবিষ্কার নিয়ে পছন্দলইভাবে জুড়ে 
দেওয়। ইয়েছে--এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই । 



পার। আমিন স্যালিসিলিক আসিড 
প্রীঅজিতকুমার উকীল বন্দোপাধ্যায় 

গত দশ বছরে অন্যন্য বিজ্ঞানের মত চিকিৎস। 

বিজ্ঞানে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। 
পেনিসিলিন, ই্রেপটোমাইপিন, অরিওমাইপিন, 

প্রভৃতির আবিষ্ধীণ মানুষকে মৃত্যাপ্জয়ী হবার পথে 
আরও কয়েক প। এগিয়ে দিয়েছে । মান্নষের পয়ল। 

নম্বরের শক্র যক্মরোগেরও কয়েকটি প্রতিষ্পেক 

বেরিয়েছে, তার মণ্যে ট্রেশ টোমাইসিন এ পি, এ, 

এসেন নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পি, এ, এন-এব 

ব্যবহারে ষ্রেপটোমাইসিনের অপেক্গ। আশাতীত 

কল পাওয়। যায় বলে জগতের অনেক বিশিষ্ট 

চিকিংসক ও গবেষকের মত। তবে পি, এ, 

এন-এর সঠিক কাধকারিত। বিশেষভাবে জানতে 

হলে রুগীকে কেবলমাত্র এই ৭ষুধ খাইয়ে গবেষণা 

করা উচিত। কিন্তু এই চেষ্টা কতদূর কর! হয়েছে 
বা কতদূর কর। সম্ভবপর ত৷ বল! মুশকিল, কারণ 

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রুগীকে পি, এ এস এবং 

ষ্রেপেটোমাইপিন একত্র প্রয়োগ করে চিকিৎসা 
করা হয়। 

পেনিসিলিন বা ট্রেপটোম[ইসিনের মত পি, এ, 

এস ছত্রাকজাত নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক 

প্রক্রিয়ায় তৈরী হর। এর আবিষ্কার করেন 

সীডেল এবং বিটেনার নামে ছু-জন বৈজ্ঞানিক । 
বু গবেষণার পর এ'র। পি, এ, এস-কে বিশুদ্ধ 

অবস্থায় সংশ্েষণ করতে সমর্থ হন। এর পর পি, এ, 

এস-এর বহুরকম রাসাম্মনিক গুণ নি্ধিখরণ করেন 

লামেন নামে আর এক বেজ্ঞানিক। বক্মারোগে 

পি, এ, এস-এষ্প কার্ধকারিত। আবিষ্কারে তিনিই 
অগ্রণী হন। * 

_বসায়ন শাস্ত্রে পি, এ, এস-এর সম্পূর্ণ নাম প্যার। 

আযমিনে। শ্যালিসিলিক আযসিড (0205. £10150 

9৭1159110 4১০1] )। কার্বলিক আলিড, আযানি- 

লিন, প্রভৃতির মৃত জৈব রসায়ন শাস্ত্রে বেনজিন্ 
গুগার মধ্যেই পি, এ, এস এর বশপরিচয় মেলে । 

যক্মারোগে পি, এ এসের কাধকারিত] সম্পর্কে 

জানতে হলে একটা কথ! মনে রাখতে হবে। 

পেনিপিলিনের প্রয়োগে যেমন নিউমোনিয়া প্রভৃতির 

বীজাণু অল্পসময়ের মধোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ক্মারোগের 
সে রকম কোন প্রতিষেধক নেই । ট্রেপটোমাইসিন 
অথবা 'পি, এ, এস-এর কাজ হচ্ছে-প্রধানতঃ 

জীব্াণুদের প্রসার-শক্তি বন্ধ করা এবং পীরে ধীরে 

তাদের জীবনধারণের ক্ষমতাকে নষ্ট করা_অর্থাং 

পেনিসিলিন এবং পি, এ, এস-কে ষ্থাক্রমে খুলি 

করে ও মাটিতে পুতে তুষের আগুনে পুডিয়ে 
মারার সঙ্গে তুলনা কর! চলে। 

ক্মারোগে ্রেপটোমাইসিন প্রয়োগে ছুটি 

প্রধান অস্থবিধা আছে। প্রথমতঃ অনেক শ্রেণীর 

ষল্ম। বীজাণু কিছুদিন ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রয়োগের 

পর এক অস্তুত ট্রেপটোমাইসিন-প্রতিরোৌধক 
ক্ষমত। পায়, যার ফলে ট্রেপটোমাইসিন এব 

কাধকারী ক্ষমতা লোপ পায়। তা ছাড়! স্টেপ টো- 

মাইসিন প্রয়োগের পর রুগীর শরীরে নানা 

প্রকার কুফল দেখ। যায়। ই্রেপটোমাইসিন প্রয়োগের 

এই ছুটি প্রধান প্রতিবন্ধক প্রায় দূরীভূত হয়েছে পি, 

এ, এন-এর ব্যবহারে । ট্রেপ টোমাইসিন প্রতিরোধক 
বু শ্রেণীর যক্মাজীবাথুকে পি, এ, এস ঘাষেল 

করতে পারে; অথচ এর ব্যবহারে সাধারণতঃ বিশেষ 

কোন কুফল হয় ন1। মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে 

পি, এ এস ব্যবহারের ফলে বমি বমি ভাব, 

উদ্রাময় ইত্যাদি উপসর্গ দেখা গেছে । এই সব 

ক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে এবং ওষুধ খাবার আগে 



৩০০৪ 

11911 1015 খাইয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে । 

উদরাময় দেখ| গেলে ০191 বা ০০180 দেওয। 
যেতে পারে। রক্তের ওপর বা শরীরের 

অন্যান্য যন্েন এপর পি, এ, এস-এর কোন কুফল 

আজ পর্যন্ত দেখ| যায়নি । মোটের ওপর ষ্রেপটো- 

মাইপিন প্রয়োগে ষে সব কুফল দ্রেখা যায় পি, এ, 
এস-এর ক্ষেত্রে এইসব উপসর্গ তাদের তুলনায় 

ধর্তব্যের মধ্যেই নয় । 

পি, এ, এস-এর ব্যবহারের আনু9 একটা বড 

শবিপা আছে। ছ্রেপটোমাইসিন রুশীকে দিনে 

দুবার “ইনজেক্ট করতে হয়, কিন্ত পি, এ, এস 

খ[ওয়নে। চলে। এই ওযুধেন মাত্রা হচ্ছে দিনে 

১৮ গ্র্যাম- সকাল ৯ট] থেকে স্ক্ক করে রাত 

৯-৩ৎ পর্যস্ত আভাই ঘণ্টা! অন্তর প্রতিবার ৩ গ্র্যাম 

করে। সপ্তাহে একদিন ওষুধ খাওয়ান বন্ধ রাখা 

হয়। অল্প বয়সের ছেলেদের ৪ শিশাদের এষুপেব 

মাত্রা! বয়স অঙ্থসারে ঠিক করা হয়। ওষুধ খাওয়ার 
পর রক্তের মধ্যে পি, এ, এস-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে 

থাকে এবং আধ ঘণ্ট| থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পি, 

এ, এস-এর পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়। এরপর মূত্র 

ইত্যাদি থেকে পি, এ, এস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে 
পরিমাণ কমতে থাকে । এই জন্যেই রক্তে পি, 

এ, এস-এর পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে বার বার এষ 

খেতে হয়। পি, এ, এস ফুসফুম, মন্রযন্থ, যত 

ইত্যাদিতে অনায়াসে প্রবেশ কতে পারে; কিন্ত 

ধ্দি বন্ারোগের অনেকদিন আক্রমণের ফলে 

ফুসফুসে গর্তের সি হয়ে থাকে তাহলে গর্তের মধ্যে 
পি, এ, এস প্রবেশ করে অতি মন্থর গতিতে। 

ম্তরাৎ এই সব ক্ষেত্রে পি, এ, এস-এর কার্ধকাঁরিতা। 

আশানুরূপ হয় না । তবে অনেক ন্ষেত্রে পি, এ, 
এস-এর ব্যবহারে গর্তের আকার ক্রমশঃ ছোট হতে 
দেখা গেছে। 

পি, এ এস পাওয়া যায় চিনিমিশ্রিত বড়ি 
অথব] চূর্ণ হিসেবে । একে স্থগন্ধ ও স্ুম্বাছু করবার 
জন্য পিপারমেণ্ট, যষ্টিমধু অথবা সরবতের সঙ্গে 
খাওয়া যেতে পাবে। এই ওষুধের গুণ ঠিক রাখার 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

জন্যে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা উচিত এবং ওষুধ তৈরী 
হবার এক সপ্তাহের মধ্যে খাঁওয়। উচিত | 

পি, এ এস খাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে রুগীর 

শরীরের উত্তাপ নেমে আমে, নাড়ীর স্পন্দন প্রায় 

স্বাভাবিক হয়, রাতের ঘাম কমে যায় ক্ষিদে বাড়ে, 

শরীরের ওজন বেশী হয়, শরীরে ও মনের ক্ফুর্তি বেড়ে 
প্রঠে এবং সব চেয়ে বড় কথা থুতৃর মধ্যে যক্মারোগের 

ঈীবাগুর পৰিমাণ অনেকক্ষেত্রে একেবারে শুণ্য হয়ে 

যায়। এর ফলে যস্ারোগ অন্ত সুস্থ লোকের 

দেহে সত্বণমিত হতে পারে না। সাধারণতঃ তিন 

মাসের চিকিৎসাতেই রুগী সম্পূণ সুস্থ হয়ে ওঠে। 

তবে রোগের অবস্থ| ও রুগীর রোগ সহ করবার ও 

প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার এপর নির্ভর করে” এই 

সময়ের তারতম্য ঘটে । ফুসফুসের যক্সস। ছাড়াও 

দ্রেহের অন্যান্য স্থানের যক্কাতেও পি, এ, এস প্রয়োগ 

কর] হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পি, এ, এস এবং 

ট্রেপটোমাইসিনের সমবেত প্রয়োগে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 

ভারতবর্ষে যক্মীরোগের মাত্র! দিন দিন প্রসার 

পাওয়ার ফলে বু লোক এই ব্যাধির কবলে পড়ে 

অকালে মার যান। এদের অনেকেই অর্থাভাবের 

দরুণ বিদেশী দামী ৩ষুধ কিনতে পারেন না এবং 

তার ফলে একরকম বিনা চিকিত্সায় মারা যান। 

শুধু তাই নয়, মারা যাবার আগে একজন যক্মা- 

রোগী আব কয়েকজনের মধ্যে এই দুরন্ত ব্যাধির 

বীজাণু ছড়িয়ে যাঁন। সম্প্রতি আমাদের দেশে 

জি, ডি, এ কেমিক্যালের ডাঃ এন, গাঙ্গুলির 

তত্বাবধানে সিহ্থেটিক পি, এ, এস তৈরী করা সম্ভব 
হয়েছে । আশ। কর! যায়, অদুর ভবিষ্াতে এই ওষুধের 

জন্যে আমাদের আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে 

হবে না। ভারতের শত সহশ্র ধক্মারোগীর পক্ষে 

এট। একট] মস্ত বড় আনন্দের সংবাদী। আশা করি 
আমাদের জাতীয় সরকার অক্পমূল্যে বা বিনামূল্যে 

দরিদ্র যক্মারোগীদের চিকিৎসার স্থযোগ দিয়ে এই 

ভীষণ রোগের চিরনির্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। 



জ্ঞান ও ঘিজ্ঞান 
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কার দেখ 
সংখ্যার ছন্দ 

সংখ্যার ছন্দ? সে আবার কি! সংখার মধ্যে আবার ছন্দ থাকে না কি? 

কি বাজে বকছি, নয়? ছন্দ তো তোমরা মেলাও অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে । সংখ্যার 

মত বিশ্রী জিনিসে আবার ছন্দ পাওয়। যাবে কি করে? সংখ্যা ও অন্ক__ এগুলোকে হয়তে। 

তোমাদের ম্যে কেউ কেউ বর্জন করেই এসেছ, অন্কের নামেই হয়তো গায়ে জর 

আসে! তোমর! ভাবছ, সংখ্যার মত বিদ্ঘুটে জিনিসে আবার ছন্দ বলে কিছু থাকে না কি? 

থকে যে, তা তোমরা গত মার্চ সংখ্যার "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে মজার অস্ক'তে দেখেছ । 

সেখানে দেখেছ যে, অঙ্কের মত নীরস জিনিসেও রস থাকে এবং সংখ্যাকেও ছান্দোবদ্ধভাবে 

সাজ।নে। যায়-__তার মধ্যেও ভারি চরৎকার সাদৃশ্ট বা মিল পাওয়া যায়। এই রস ঠিক 
মত গ্রহণ করতে পারলে মাঝে মাঝে সামন্ত ও সাধারণ অঙ্কের মিল বা ছন্দের চমৎকারিতে 
মুগ্ধ হতে হয়। 

কবিতার ছন্দ যেমন নানান রকমের থাকে, সংখা র ছন্দ সেই রকম বহু প্রকারের 

হাতে পারে । এখানে কেবল বিশেষ এক ধরনের ছন্দের কতকগুলো অঙ্ক দেখাচ্ছি। 

ভবিষ্যতে আরও দেখাবার ইচ্ছে রইল--অবশ্ত এগ্ালে। যদি তোমাদের ভাল লাগে। 

অস্কগুলে। নীচে কষে দেওয়া আছে, মিলিয়ে নাও । 

১ নং 

৯১ ৯৮, ৯৮৭, ৯৮৭৬ প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে ৯ দিয়ে গুণ করে যাও এবং গুণফলের 
মিলটি লক্ষ্য কর। প্রথমটি _একটি ৮ এর পরে ১, দ্বিতীয়টি_-ছুটি ৮ এর পরে ২, তৃতীয়টি 
_তিনটি ৮ এর পরে ৩ ইত্যাদি । 

৯০৫৯ জ্ঞ ৮১ 

৯৮১৯-৮৮৮২ 

৯৮৭১৯- ৮৮৮৩ 

৪৯ ৮ ন৬ ৮৯ ম্ ৮৮৮৮৪ 

৯৮ ৭৩৬৩৫ ৮ ৭৯ লু ৮৮৮৮৮৫ 

৯৮৭৩৫ ৪ ৮ ৯7০০৮৮৮৮৮৮৩ 

৯৮৭৬৫ ৪ ৩ ১৮৯০৮৮৮৮৮৮৮ ৭ 

৯৮৭৬৫ ৪৩২ ৮ ৯ হু ৮৮৮৮৮৮৮৮৮০৮ 

৯৮৭৩৬৩৬৫৪৩২ ১১৮৯ ম্ড৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯ 
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এই আঙ্কুটিকে একট অন্য রকম করেও লেখা যায়। যেমন-_প্রথমটির সাঙ্গে ৭ যোগ 

কর, দ্বিতীয়টির সঙ্গে ৬, তৃতীয়টির সঙ্গে ৫ ইত্যাদি এবং শেখটির থেকে ১ বাদ দাও । ভাহলে 

প্রথমটি ছুটি ৮, দ্বিতীয়টি তিনটি ৮, তৃতীয়টি চারটি ৮ ইত্যাদি-__-এই রকম দাঁড়াবে। 

৯১৯ + ৭ -ল ৮৮ 

৯৮৮৯ শা ৩3৮৮৮ 

৯৮৭১৮ ৯4+৫ ল ৮৮৮৮ 

৯৮ প৬ ১৮ ৯৭32 ৮৮৮৮৮ 

৯৮৭৬৫১৮৯41৩ -৪৮৮৮৮৮৮ 

৯৮৭৬৫এ ৮ ৯ + ২7-2৮৮৮৮৮ ৮৮ 

৯৮৭৬৫ ৩১৩ ৮ ৯-+১5--৮৮৮৮৮৮৮৮ 

৯৮৭৬৫৪৩৬১৮৯ 4০7৮৮৮৮৮৮৮৮ ৮ 

৯৮৭৬৫৭৩২১১৯ - ১৪৪৮৮৮৮৮৮৮৮ ৮৮ 

২ নং 

এবার ১, ২১, ৩২১, ৪৩২১ প্রভৃতি সংখ্যাগ্ডলোকে ৯ দিয়ে গণ কর। এখানেও 

গুণফলের মধ্যে মিলটি লক্ষ্য কর। প্রথমটি শুধু ৯; তার পরেরটি ১, তার পরে একটি 

৮ ও তার পরে ৯; তৃতীয়টি ২ তার পরে ছুটি ৮ ও তার পরে ৯ ইতা।দ্রি। 

১৮৯7৯ 

২১১৯- ১৮৯ 
৩২১১১৯০২৮৮৯ 

৩১১১৮ ৯-৩৮৮৮৯ 

৫৪৩২১ ১৮৯০৪৮৮৮৮১৯ 

৬৫৪৩২১%৯-৫৮৮৮৮৮৯ 

৭৬৫৪৩২১%৯-৬৮৮৮৮৮৮৯ 
৮৭৬৫৪৩২১ % ৯ ৭৮৮৮৮৮৮৮ ৯ 

৯৮৭৬৫৪৩২১১৮ ৯.-৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯ 

এই অস্কটিরও একটু রকমফের করা যায়। প্রতোকটি থেকে যদি ১ বিয়োগ করা 
যায় তাহলে প্রথমটি ৮, দ্বিতীয়টি ১, তার পরে ছটি ৮, তভুতীয়টি ২, তার পরে তিনটি ৮ 
ইত্যাদি--এই রকম দাড়াবে । 

৩ নং 

৯) ৯৯, ৯৯৯, ৯৯৯৯ প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে ৯ দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলের মধ্যে 
মিল লক্ষ্য কর। 
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৯ ১৮ ৮৭ ৪৯ 

৯১১৮ ১৯ ৮০০ 

৯৯ ৯৯৯১৯০০৮৯৯১ 

৯৯ ৯১১৮ ৯ 5৮৭৯৯ ৬ 

১৯৯৯৯ ১৮৯-০৮৯৯৯৯ ১ ইতা।দি। 

এখনে লক্ষ্য কর যে, ৯১৯৯-৮১ এবং ৯ এর পরে আর যতগুলো ৯ বসানো ফাবে 

তাঁকে ৯ দিয়ে গুণ করলে ৮ ও ১-এর মাঝে ঠিক ততগুলো ৯ বসবে । মজার নয় কি? 

এটিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন, যতগুলো ইচ্ছে ৯ পর পর রেখে 

তাঁকে ৯ দিয়ে গুণ কর। তাহলে প্রথম ৯টিকে ৮ ও ১-এ ভেঙে ফেল (৯-০৮+১)। 

এখন ৮টিকে প্রথমে রাখ এব" ১টিকে শেষে নিয়ে এস । তা তলেই গুণফল পাওয়া যাবে । 

এই অঙ্কটিতে ৯ দিয়ে গুণ না করে ৮, ৭ অথব। অন্কা যে কোনও এক-অঙ্কবিশিষ্ট 

সংখ্যা দিয়ে ( অবশা ১ ছাড়া) গুণ ৰরলেও অনুপপ ফল পারা যাবে। 

৯১৮৮ মল ণ২ 

৪ ১৯ ১৫৮ শু০৭৯৩ 

৯৯১৯১৮৪০৭৯৯ 

৯৭৯৯ ৪১ ১ ৮ মন্দ ৭৯৯৯ 

অথবা ৯১৮৫5- 65৫ 

৯ ৪৯৭৯ ১৫০ ৬৯৯৫ 

এই রকম ৯৯৯৯৯ ১৮ ৬০ ২৯৯৯ ইত ইত্যাদি। 

এবারে যে অস্কগুলো দেখাচ্ছি তাতে শুধু গুণ না করে ১ নং অঙ্কটির রকমফেরের মত 

কিছু যোগ বা বিয়োগ করতে হবে । ছণ্দটি মিলিয়ে নাও । 

১ নং 

৮৮4১ ম্৯ 

৮৮4২৮ ৯৮ 

১২৯ ৩১%৮+৩7০০৯৮৭ 

৮৮ + 9 7- ৯৮ ৭৬ 

৮৮474৫5৯৮৭৬ ৫ 

১২৩৪৫৬%*৮-+৬-৯৮৭৬৫৪ 

১২৩৪ ৫৬৭ ১৮%€৮4+৭-৯৮৭৬৫৪৩ 

১২৩৪৩৫৬৭৮১৮ ৮+৮৯- ৯৮৭৬৫ ৪ ৩ ২ 

১২৩৪০৩৫৬৭৮৯ ১৯৮ শন হ ৯৮৭৬৫ ৩ ৩ ২ ১ 
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৫ নং 

০ ৯৮ ৯ ++ ১০5 ১ 

১১৮৯ শা ২ ল্ঃ ১৬ 

১২১৯ ৩০০৬১ ৬ 

১২৩ ১৮%৯+৪-১১১১ 

১২৩৪ ৮৯-1৫-০১১১ ১১ 

৯২৩৪8. ৮৯ শী ৬:৪১ ১ ১১-৪ 

১২৩৪ ৫৬৮ ৯+৭৯- ১১১১৬ ১ ১ 

১৭২৩৪৫৬৭১৮৯ +৮৯০১১১১১১১৬ 

» ২৬৩৬৪৫৬৭৮১৮ ৯-+৯- ১৬১১১১১১১৬১ 

১২৩৪৩৫৬৭৮৯৮ ৯-১০-১১১১১১১১৬১ 

৬ নং 

১.6 8 

২১৮৯-৭7-১১ 

১৩৮০৯ -৬ লু ১১১ 

১৯৭৪৯৯7৫755 ১১১১ 

১২৩৫৮ ৭৯-৪87৪০১১১১১ 

১২৩৪ ৬১৮৯ - ৩5 ১১১১১১ 

১২৩৪ ৫৭ ১৮ ৯--২ ৩১৬১১৬১৬১৬১ 

১২৩৪ ৫৬৮ ৮* ৯- ১7১১১১১১১১৬ 

১২৩৪ ৫৬৭৯ ৯৮৯--০7-১১১১১১১১১ 

এখানে বাঁদিকের গণ্য রাঁশিটির মিল ধরতে আঁশ করি, অসুবিধা হবে না। ১, ২ 

থেকে আরম্ভ করে ষে কোনও একটি অস্ক বাদ দিয়ে তার পরেরটিতে বাশিটি শেষ হয়েছে । 

যেমন ১২৪, অথবা৷ ১২৩৪৫৭ ইত্যাদি। মূলতঃ এই অঞ্চটি কিন্তু ৫নং আস্কেরই রকমফের মাত্র । 

৭ নং 

৯ ৮ ৯ -: ৭ ৮€ ১০ -5 ১ ১৯ 

১৯১৮৯7৬১৮১০ 7০-১১১ 

১২১৯৮ ৯-:৫১৮১০৪১১১১ 

১২৩৯ ১৯--৪৮১০ ম্ড১১১১১ 

১১৩৭৯ ১৮৯ -* ৩৮১০ ১%৬১১১১১৬ 

১২৩৪ ৫৯ ৮ ৯ - ২৮ ১০7৮5১১১১১১ ১ 

১৬৩৪৫৬৯ ৯ --১১৮১০7-১১১১১১১১ 

১২৩৪ ৫৬৭৯ ৮ ৯ -- ০ উল ৭:88 

১২৩৪ ৫৬৭৮৯ *« ৯14১১৮১০০৪০ ১১১১১১১১১৬১৬ 

১২৩৪৭৫৬৭৮৯৯ ১৮৯ শ২১৮১০-০১১১১১১১১১১ ৬ 

এই অঙ্কটিকে ৫ নং অঙ্কের রকমফের বলা যেতে পারে । 
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এই ধরনের মিলের উদ্ণাহরণ আরও দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু আঁজ এই পধন্তই। 

এই মজার অস্কগুলোর চমতকার মিলের কথা ভেবে দেখো, হয়তো তোমরা নিজেরাই এই 

রকম মিল আরও অনেক খুঁজে বের করতে পারবে। 

প্রীগুরুদ।স মিংহ। 

(জন দাখ 
শুকনো বরফ 

মনে কর, জ্যৈষ্টের দুপুর-_ প্রচণ্ড রোদ, অসহা গরম, গলা শুকিয়ে কাঠ, প্রাণ 
ওষ্টাগত-_দেহের খাচাট1। থেকে এই বেরোয় তো এই বেরোয় । এমনি যখন অবস্থা 
তখন যেন শ্যাঁমের বাঁশি--'চাই আইস্ ক্রিম, ম্যাগনোলিয়া আইস্ ক্রিম, “কানের ভিতর 
দিয়া মরমে পশিল।' মাত্র কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে বিশ্বের আরাম যেন মাথায় ঝরে 

পড়লো । লোকটা যেন দোরে দোরে প্রাণ বিলি করে' গেল-না ? 

ষে বস্তুটির জন্যে এই আইসক্রিম পাওয়া এবং খাওয়া এত সহজ সেইটি হলো! 
শুকৃনো বরফ বাঁ ড্রাই আইস। বিস্ময়ে হী করো না, এট। সত্যি যে বরফও শুকনো থাকে । 
ত্রিশ বছরের কিছু বেশী হলে! লগ্ডনের এক ফাম্ এই মনোরম উদ্ভাবনটি করে তোমাদের 

গ্রীষ্মাত “মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এখন অবশ্য এই উষ্ভাপণন আর নতুন কিছু নয়, তবে এর 
ব্যবহার এবং প্রসার কিন্তু অতি সম্প্রতিই বিস্তুতি লাভ করেছে । এর বাখহারে নানাবিধ 
সুবিধা এবং বু প্রয়োজনে এর উপযোগিতা, এর চাহিদা ও উৎপাদন অসম্ভব রকম 

বাড়িয়ে দিয়েছে । 

আচ্ছা এবার শোন, শুকৃনো বরফ বস্তুটি কি? মন দেবে কিন্ত, নইলে আঙ্কে 
মিলবে না। 

মনে রাখবে, সব বপ্তু তিন রকম অবস্থায় থাকতে পারে। এই তিনটি অবস্থা 

হলো--কঠিন, তরল, গ্যাসীয় বা বায়বীয়। ধর যেমন জল--জল বরফ, তরল জল, 

অথবা বাষ্প যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে। সোনাও নিতে পার-- সোনা তোমর! 

কঠিন ডেলার আঁকারেই দেখ। তাপ দিয়ে একে গলিত অবস্থায় আনা যায় এবং আরও 

বেশী তাপে গলিত সোনাকে গ্যাস-এ পরিণত করা যেতে পারে। বাধুও তাই। 

বায়ুকে "আমরা গ্যাস অথবা কতকগুলো৷ গ্যাস-এর সমষ্টিরপেই জানি। এই বাঁযুকেও 

চাঁপ এবং অত্যধিক শীতলত। দিয়ে তরল করা যায় এবং আবশ্যক হলে এই তরল বায়ুকে 

কঠিন পদার্থে পরিবতিত করা চলে । 
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বায়ুতে যতগুলো গ্যাস আছে তার মধ্যে একটি হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড । 
জীবমাত্রেই-মানুষ বল, জীবজন্তু বল, স--ব শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়।৷ দ্বার! বায়ু হতে 
অকৃদিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং কাবন ডাঁই অকৃপাইভ গ্যাঁস ত্যাগ করে । 

অতএব দেখা যাঁচ্ছে বায়ু হতে আমর! কাঁবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাই। 
কিন্তু বাযুই কারন ডাইঅকৃসাইড-এর একমাত্র প্রাপ্ধিস্থান নয়। বিয়ার, স্পিরিট, 

ভনিগার প্রভৃতি প্রপ্তত করতে বহুল পরিমাণে কান ডাইঅক্সাইড বের করে 

দিতে হয়। পুবে এগুলো নষ্ট হতো, কোন কাজে লাগানো হতো না। কিন্তু 
এখন লেমোনেড, লাইম্জুস্ প্রভৃতি পানীয়ের জন্যে কাবন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ 

করে চাপের দ্বারা সঞ্চিত রাখা হয়। কারন ডাইঅকৃসাইড গ্যাঁসটাকে চাপের দ্বার! 

জোর করে এই সব পানীয়ের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, আর পানীয়গুলে। বেশ 

শক্ত, মজকুত বোতলে ভরে দেওয়া হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে, 
যখন এসব বোতলের ছিপি খুলে দেওয়া হয় তখন গ্যাসট। বুদ্বুদের আকারে 
ভস্ ভস্ করে বেরিয়ে আসে । 

কাবন ডাইঅকৃসাইড একটা গ্যাস । একে যথেষ্ট ঠাণ্ডা করে তরল আকারে 

নেওয়া যায় এবং আরো ঠাণ্ডা করে একে জমিয়ে ফেলা যার অর্থাৎ বরফে পরিণত 

করা যাঁয়। 

যাকে আমরা ড্রাই আইস বাঁ শুকৃনো বরফ বলি তা আর কিছুই নয়-_ 

কাবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস-এর কঠিন অবস্থা । তাহলে শুকৃনো বরফ বস্তুটি কি 
সেকথা সমাকরূপে বুঝলে তো? এবার এর প্রয়ৌজনীয়তাটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা 

কর। বাস্তবিক, শুকৃনো বরফ আমাদের বহু প্রয়োজনে লাগে। আমরা সাধারণতঃ 

বরফ দিয়ে জিনিস ঠাণ্ডা রাখি। বরফ কি করে জিনিস ঠাণ্ডা রাখে সে তো 

জানই--গলে গলে সে জিনিস ঠাণ্ডা রাখে। বরফ 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গলে; 
স্থতরাং জিনিসপত্র সে এই ডিগ্রি পর্ধস্তই ঠাণ্ডা রাখতে পারে। কঠিন কাবন 
ডাইঅক্সাইড 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে অপেক্ষা আরো ৮* ডিগ্রি কমে (0317009 0 

ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ) গলে; তাই জিনিসপত্র সে বরফের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা 
করতে পারে। তাহলে দেখ, ঠাণ্ড। রাখার কাজে বরফ অপেক্ষা এর উপযোগিতা 

বেশী। কঠিন কাবন ডাইঅক্সাইড শুধু যে জিনিস বেশী ঠাণ্ডা করে তা নয়, যে- 
হেতু এটা গলতে বেশী তাপের প্রয়োজন তাই এর অল্প কিছুটাই অনেকক্ষণ 

কাজ দেয়। বিক্রেতা যদি আইসক্রিমের বাক্সে মাত্র সের খানেক 'শুকৃনো বরফ 
নেয় তবে তার সারাদিন চলে যাবে; কিন্তু সেই স্থলে মাল ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে যদি 
সে বরফ নেয় তবে তাকে ওর দশগুণ বরফ নিতে হবে । তবেই দেখ, মিতব্যয়িতাঁর দিকেও 
শুকনো বরফের দাঁম উল্লেখযোগ্য । 
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আরে একট কথা--দরফ গলে কি কাণ্ডটাই না করে! জলে জলাকার। 

কিন্তু শুকনো বরফের এসব বালাই নেই! সে সোজ। কার্বনিক আযসিড গ্যাস হয়ে 

উড়ে যায়_একফৌঁটাও নোংরামি নেই | 

রোসো, এর প্রয়োজনীয়ত। এখানেই শেষ হয়নি; আরো আছে। বর্তমান যন্ত্র 

যুগে সে মস্ত একটি প্রয়োজন সাধন করে। সেটা হলে। এই £₹-_-তোমরা বোধহয় 

জান চাকার ভেতর গাড়ীর বম্ বা 928 ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিছুকাল পূর্বেও রম্ 

ঢুকিয়ে দেবার জন্যে চাঁকাটাকে খুন তণ্ত করা হতো । তাপে চাকার প্রসারণ ঘটতো, 
তখন বম্ট। ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, পরে চাকাটা ঠাণ্ডা হলে সন্কুচিত হয়ে বম্টাঁকে 

শক্ত করে এটে ধরতো । 

বুঝতেই পারছো নিশ্চয়; এট একটা মন্ত অসুবিধার কাজ। শুধু অসুবিধার 

নয়, চাকার যে সব অংশ লোহার পাত দিয়ে তৈরী, এই ব্যবস্থা সে সব অংশের 

পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। কারণ অত্যধিক তাপে ধাতুর শক্তি হাস পায়। কাজেই তাঁকে 

আবার সবল ও কার্ধকরী করতে অন্ত উপায় অবলম্বন করতে হয়। শুকৃনো 
বরফকে অশেষ ধন্যবাঁদ-সে এই স্ব হাঙ্গামা ও অপচয় থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে ! 

অধুন। বম্টাকে কয়েক মিনিটের জন্তে শুকনো বরফে ডুবিয়ে রাখা হয়। ফলে, ঠাণ্ডায় 
সেটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়; তখন তাঁকে চাকার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পরে যখন 

ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে তার স্বাভাবিক তাঁপে ফিরে আমে তখন চাঁকাটার ভেতরে সে 

বেশ শক্ত হয়ে বসে যায়। 

লতিক। দত্ত 

বিজ্ঞানের যাদুকর 

ডাঃ টমাস আলভা এডিসন 

গ্রামাফোন যন্ত্রটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠ । খুব বেশী- 

দিনের কথা নয়, এমন এক সময় ছিল যখন কেউ ভাবতেই পারতো না যে, 
যন্ত্র আবার মানুষের মত কথা বলতে পারবে! অথচ দেখ, আজকাল কিন্তু এটাকে 
তেমন কিছু *একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলেই মনে হয় না। অতি-পরিচয়ের ফলে অবশ্য 
এরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক । কিন্তু যাস্ত্রি-কৌশলে কণ্ঠস্বরকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করে 
ইচ্ছামত যখন তখন অবিকৃতভ।বে শুনিয়ে দেওয়া যে কি বিশ্ময়কর ব্যাপার, একটু 

চিন্তা করলেই সেকথ। বুঝতে পারবে । যিনি এই অপূর্ব যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন ; 
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তোমরা অনেকেই বোধহয় তার নাঁম শুনেছ। এই অপুর গ্রতিভাঁশালী বৈজ্ঞানিকের 
নাম- টমাস আলভ। এডিমন। সংক্ষেপে এডিসন নামেই তিনি বিশ্বের সর্বত্র গরিচিত। 

কেবল যে গ্রামোফোন উদ্ভাবন করেই তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 

তা নয়--বিজলী বাতি, ডায়নামো, চলচ্চিত্র প্রভৃতি থেকে সুরু করে কত কিছুই যে 
তিনি উদ্ভাবন করে গেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো দূরের কথা, একমাত্র অভিনব 
উদ্ভাবনের সংখ্যার কথা শুনলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। আজ ঘরে ঘরে রেডিওর 

প্রচলন হয়েছে । থার্মোৌআইওনিক ভাল্ভ. নামক জিনিসট1 উদ্ভাবিত না হলে আজ, 
রেডিও মারফত দেশ-বিদেশের খবর-বার্তা বা গান-বাজনা শোনা সম্ভব হতো! না। এই 

থার্মেআইওনিক ভাল্ভের মৌলিক রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন -এডিসন। পদার্থ-বিজ্ঞানের 
বইয়ে সেই রহস্যটাই “এডিসন এফেক্ট নামে পরিচিত। মোটের উপর, আজ পর্যন্ত 

আর কেউ বোধহয় উদ্ভাবনী-শক্তিতে এডিসনের মত বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে 

পারেননি । এই অপুৰ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের বিন্ময়কর আবিষ্কারসমূহের মতই তার 
জীবনের ঘটনাবলীও বৈচিত্রাপূর্ণ। অতি সংক্ষেপে আজ সেকথা ই তোমাঁদিগকে বলছি। 

অল্প বয়সের একটি বালক। রাতদিন কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে 

নাড়াচাড়া করছে। একগ্লাস জলে একদিন খানিকটা মিডলিজ পাউডার ঢেলে দিতেই 

দেখে--+জলটা উতলে উঠছে । বালকের মনে খেয়াল চাঁপে--বাঃ বেশ তো! তবে তো 

এই জিনিস দিয়েই মানুষকে বেলুনের মত আঁকাঁশে ওড়ানো যেতে পারে! পরীক্ষা 
করে দেখবার জন্যে অপর একটি বালককে বেশ কিছুটা সিডলিজ পাউডার খাইয়ে 

দেয়। ফল যা হলো বুঝতেই পার! বেগতিক দেখে পরীক্ষক বালক উধাও হয়ে 

যায়। খোঁজাখু'ঁজির পর গোলাঘরের এককোণে তার গুপ্ত ল্যাবরেটরী থেকে বের 

করে এনে শাসিয়ে দেওয়। হলে বটে, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতি বালকের কিছুমাত্র: 
ঝেক কমবার লক্ষণ দেখা গেল না । 

এই ব।লকটি কে, জান? এই বালকটিই বড় হয়ে তার বৈচ্ছানিক প্রতিভায় 
বিশ্ববসীকে বিল্ময়ে অবাক করে দিয়েছিলেন । এই সেই বিশ্ববিখাত উদ্ভাবক এডিসন। 

এডিসন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৭ সালে ওহিওর মিলান সহরে। তার 

বাব। ছিলেন ডাচ, আর ম! ছিলেন স্কচ। ছোটবেলায় তকে খুব সুস্থ সবল বলে মনে 
হতো না। খুব শান্তশিষ্ট চিন্তাশীল প্রকৃতির ছেলে, অথচ ভয়ানক কৌতৃহলী। যা 
দেখেন তাতেই কেবল-_জিজ্ঞাসা। সমবয়সীরা তো৷ বটেই, অভিভাঁবকের। পর্বস্ত তার 
কৌতুহল নিবৃত্তি করতে বিব্রত হয়ে পড়তেন। পাঁচ ছয় বছরের বালরু সময় সময় 
এক একটা জটিল বিজ্ঞোচিত প্রশ্ন করে বসতো! । তাছাড়া, তখন থেকেই কলকজার 
ব্যাপারে তার একটা প্রবল ঝেক দেখা যেত। স্বাস্থ্য খারাপ ভেবে বাপ:মা 

অন্যান্য ছেলের মত তীকে স্কুলে পাঠাতে ভরসা পাননি। পরে অবশ্য স্কুলে দেওয়া 
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হয়েছিল; কিন্তু সেখানেও বেশী দিন থাকা সম্ভব হয়নি । ছূর্বল মস্তিক্ষের ছেলে বলে 
স্কুলের শিক্ষক তার সম্বন্ধে ইনস্পেক্টরকে রিপোর্ট করেছিলেন একথা শুনে 
এডিসনের মা ভয়ানক চটে গিয়ে ছেলেকে স্কুল 

থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। এক সময়ে এডিসনের 

মা ছিলেন ওখানকার হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। কাজেই 

ছেলের লেখা-পড়া শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতেই 
গ্রহণ করলেন। মায়ের তত্বাবধানে ছেলে পড়া-শুনায় 

বেশ দ্রতগতিতেই এগিয়ে যেতে লাগলে । দশ 

এগারো বছর বয়স থেকে বালকের ঝেক পড়লো 
রসায়ন শান্সের উপর । রসায়ন শান্দের কয়েকখানা 

বই বোগাড় করে সে রাতদিন সেগ্ুলে। নিয়েই ব্যাপুত 

থাকে। তারপর অনেক অন্থরোধ উপরোপে মাকে রাজী 
করিয়ে বাড়ীর একট। ঘরে ছোট্ট একট পরীক্ষাগার 
তৈরী করে নেয়। জলখাবারের পয়স। বাচিয়ে স্থানীয় 
ওষুধের দোকান থেকে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
কিনে এনে পরীক্ষাগারটি সাজিয়ে তোলে । ক্রমে 
ক্রমে পরীক্ষা গারটিতে প্রায় দু-তিন শ' শিশি বোতল 
জম] হয়। কেউ যাতে এসব জিনিস স্পর্শ না করে 
সেজন্যে প্রত্যেকটি শিশি বোভলের গায়ে “বিধ' কথাটি 
লেখা থাকতো।। বইয়ে লেখ। থাকলেই সেকথা 
অজ্রান্তভাবে মেনে নিতে হবে, এট। ছিল ছে।টবেল। 
থেকেই এডিসনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। শেব বয়স পর্যন্ত 
এই স্বভাবটা তর অব্যাহতই ছিল । . . 

যাহোক, বছর ছুই এভাবে কাটবার পর দেখা ৮৮4-4/ 
গেল, নতুন যন্ত্রপাতি না পেলে আর পীক্ষা চলে না; বাবহৃত ভতো! 
অথচ সামান্য হাতখরচার পরসা দিয়ে সেসস কেনাও সম্ভব নয়। তখন সে খবরের 
কাগঞ্জ ফেরী করে কিছু পয়স। উপাজনের মতলব করে । অনেক বলে কয়ে মা-বাবাকে 
এ বিধয়ে সম্মত করায়। অবশেষে কতৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করে গ্র্যাণ্ড টশঙ্ক 
রেলওয়ের চলতি গাড়ীতে খবরের কাগজ, মাঁসিকপত্র, লজেঞ্জ প্রভৃতি ফেরী করতে সুরু 
করে দেগ্ক। জিনিসপত্র রাখবার জন্যে তাঁকে লাগেজ-ভ্যানের খানিকট। জায়গা ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছিল। গাড়ীর মধ্যে সে তার ল্যাবরেটরী তুলে আনে এবং বিস্ত [তভাবে 
পরীক্ষার কাঁজ সুরু করে দেয়। তাঁছাড়। ছোট একট! মুদ্বাযনত্র এবং কিহ টাইপ কিনে 
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গাড়ীর নধোইট উইক্লি হেরাপ্ড নামে একট। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকে। 
এডিসনের বয় শখন বছর তেরোর বেশী নয়! এই তেরো বছরের বালকই ছিল উইক্লি 
হেরাল্ডের সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক ইত্যাদি সব কিছু । এই উইকৃলি হেরাল্ডই ছিল 
পুথিনীর বয়োকনিষ্ঠ সম্পাদক পরিচ[লিত সর্পপ্রথম চলন্ত টেনে মুদ্রিত সংবাদপত্র । এই 
ক[গজখানার স্থায়ী গ্রাহক সংখ্যা চার শ"য়েরও উপরে উঠেছিল । প্রার ছু-তিন বছব 

নিধিত্বে কাজ চলবার পর অকল্মাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ফস্ফরাস ভতি একটা 
শিশি তাকের উপর থেকে মেঝেতে পড়ে গাড়ীতে আগুন ধরে যাঁয়। কণ্তাক্টব ভীষণ 
চে গিয়ে যাবতীয় জিনিসপর্র সমেত এডিসনকে গাড়ী থেকে বের করে দেয়। 

নের করে দ্রেবাঁর সময় কণ্ডাক্টর তাঁর কানের উপর এমন জোরে ছ্ুষি নেরেছিল মে, 

তান ফলে এডিমনকে সারা জীবন বধির হয়েই কাটাতে হয়। 

এই ঘটনার কিছুকাল পুবে এডিসন নিজের জীবন পিপন করে স্রেসন এজেন্টের 

ছোট ছেলেকে গাড়ী চাপ। পড়বার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এডিসনের 

এই আকন্মিক ভাগ্যবিপর্ধয়েব পর সেই এজেন্ট ভদ্রলে।কটি কৃতজ্ঞতা পরবশে তাকে 

টেলিগ্রাফী শিখবার বাবস্থা করে দেন। এডিসন পরম আ।গ্রাহে এই কাঁজে আত্মনিয়োগ 

করেন; সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রাসয়নিক পরীক্ষা ও পড়াশুনাৰ কাজ নিযমিতভাবেই 

চলতে থাকে । টেলিগ্রাফী শিখে এডিমন পনেরো বছর বয়সে অপারেটরের কাজে নিযুক্ত 

হন। কাজে তার অপরিসীন উৎসাহ । মাত্র ঘণ্ট। চারেক ঘুমিয়ে প্রভাহ প্রার বিশ 
ঘণ্টাই কাঁজে লেগে থাকতেন। নিদিষ্ট সময় অপারেটরের কাজ করে কেনল রাসায়নিক 

পরীক্ষা নয়, টেলিগ্রাফ এবং তড়িং সম্পকিত যাবতীয় তথাদি পুঙ্থান্পুঙ্থরপে 
জানবার জন্যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করতেন । অসম্ভব পরিআ্ম এবং 

আগ্রহ নিয়ে কাজ করবার ফলে এই পঞ্চদশ বনীর বালক সে সময়কার একজন 

প্রথমশ্রেণীর অপারেটরের যোগাতা অঞ্চন করেন এবং তদন্কূপ আগিক সুবিধাও 

ঘটতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নিভিন্ন জারগায় অপারেটরের কাজ করবার সময় তিনি 

যেসব উদ্ভাবনী কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন সেগুলোও কম বিম্ময়কর নয়। 
সেসব বিষয় পরে তোমরা জানতে পারবে । প্রায় বছর পঁঁচেক পরে এই অপারেটর 

বালকটি ভূপ্লেক্স সিষ্টেম নামে টেলিগ্রাফীর এক অভিনব ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া 
১৮৬৯ স।লে ষ্টক-টিকাঁর নামে আর একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন । এসব যন্ত্রাদি 
উদ্ভাবনে তার যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়ে যায়, আথচ স্বার্থাঘেষী লোকের কৌশলে এসব উদ্ভাবন 

থেকে তার আধিক অবস্থার কোন সুরাহা হয়নি। কপদর্কহীন অবস্থায় তিনি 
ভাগ্যান্বেষণে নিউইয়র্কে চলে যান। নিউইয়র্কে এসে প্রথমতঃ তাকে -একরবম 
অনাহারেই কাটাতে হয়। ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে তিনি চাকুরীর 
জন্যে আবেদন করেন এবং কোন কাজের সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত গোল্ড ইপ্ডিকেটর 
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কোম্পানীর ব্যাটারী-রুমে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে নেন। আবেদনের উত্তরের প্রতীক্ষায় 

সারাদিন*তিনি ওই কোম্পানীর অপারেটিং রূমেই কাটাতেন। তৃতীয় দিনে কি একটা 

ছথটনার ফলে হঠাৎ কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ আদান-প্রদান যন্থে গেলযোগ দেখা দেয়; 
কলে, বাইরের প্রায় শ'তিনেক মেসিনের কাজও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় এবং চতুর্দিকে 

একটা বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে । কোন কিছু গ্রতিকারের ব্যবস্থা করতে না পেরে 

কর্মচারীরা কিংকর্তব্য বিমুড় হয়ে পড়ে। এডিমন তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন । 

যন্বে গোলযোগ ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন-ব্যাপারটা কি এখং 

কোথায় ঘটেছে। তিনি তখন কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে জানালেন_-আ।পনার অনুমতি 

পেলে আমি যন্ত্র ঠিক করে দিতে পারি। প্রেসিডেন্টের অন্মতি পেয়ে তিনি ঘণ্ট। 
দেড়েকের মধ্যেই যন্ত্র ঠিক করে দিলেন ; পুবের মত সুশ্ঙ্খলায় কাজ চলতে লাগলে । 
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ই উ তড়িংখক্তি উৎ্পাদন্রে জন্যে এডিসন উষ্ভাবিত প্রথম ডাখনামে| 

এই ঘটনার ফলে কোম্পানী এডিসনকে জানালেন- তিনি মাসিক তিন-শ" ডলার 

বেতনে কোম্পানীর স্ুপারিটেগ্ডেটের পদ গ্রহণ করতে রাজী আছেন কিনা । এই 
অপ্রত্যাশিত ভাঁগ্য-পরিবর্তনে তর মনের উল্লাসের কথা অনায়াসেই কগ্গনা করতে পার। 

এখান থেকেই এডিসনের সত্যিকার কর্মজীবন এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার বিক।শ সুরু হয়। 

এই কোম্পানীতে কিছুকাল কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি কতকগুলো নতুন যাস্িক-কৌশল 

উদ্ভাবন করেন এবং তার প্রতিদানে কোম্পানী তাকে এককালীন ৭০,০০০ ডলার দিয়ে 

পুরস্কত করেন। এডিসনের বয়স তখন বাইশ বছর গাত্র। উদ্ভাবিত যন্ত্রীদির জন্যে 



৩১৬ গুন ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

জীবনে এই ভার প্রথম অর্থপ্র।প্তি। এই বিপুল অর্থ দিয়ে নিউআর্কে তিনি একটা 

ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন, এই ফ্যাক্্রীতে টেলিগ্রাফের বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি তৈরী 

হতো । করেক বছর তিনি এই ব্যবসায় চালিয়েছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে অটোমেটিক 
টেলিগ্রাফ, ডুপ্লেক্স ও কোধাড়প্লেক্স টেলিগ্রাফ, ইলেট্রোমোটোগ্রাফ প্রভৃতি অনেক নতুন 
নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তারপরে ভিনি গুরেষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর 

অগ্ভরোধে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের জন্যে ইলেকট্রো-কেমিক্যাল ডিকম্পোজিসনের সাহায্যে 

পরিচালিত একরকম “রিলে” পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ১০০,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেন। 

এরপরে তিনি বখন হার্মোনিক টেলিগ্রাফ সম্পকিত উদ্ভাবনা-কার্ষে ব্যাপৃত 

ছিলেন সে সময়ে গ্রাাভান বেল টেলিফোন যন্্ব উদ্ভাবন করেন। টেলিফোন উদ্ভাবনের 

খবর পেয়েই এডিসন তার খুটিনাটি বিবরণ অর্থাৎ যন্ত্রের দোধক্রটি জেনে নিয়ে 
উন্নতধরনের ট্রান্সমিট।র ঘন্ত্র উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন । ফলে অল্পদিনের মণ্যেই তিনি 

কাবন ট্রান্সমিটার উচ্জাপনে সমর্থ হন। এই ট্রান্সমিট।র উদ্ভাবনের ফলেই ঘরে ঘরে 

টেলিফোন সহজলভা ভয়ে পড়ে। আজও সেই টান্সমিটার সবত্র বাবহৃত হচ্ছে। 

ওয়েষ্টার্ণ ইউনিরন টেলিগ্রাক কোম্পানী ১০০,০০০ ডলারের বিনিনয়ে এডিসনের কাছ 

থেকে কাঁবন টখন্সমিটারের সব ক্রয় করে নেন। 

অতঃপর ঘযন্্রশিল্পের ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৮৭৬ সালে নিউআ।ক থেকে 

মেলনো পাকে চলে যাঁন এবং সেখানে গিয়ে নতুন নতুন যন্্াদি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ 

করেন। এখান থেকেই ১৮৭৭ সালে ফনোগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই আশ্চর্ধ যন্ত্র 
উদ্ভাবনের ফলে পৃথিবীর সবত্র একটা অভ্ভতপুর্ব চাঞ্চল্য আতপ্রকাশ করে। ওই সময়ে 
তিনি বিজলী ব।তি সংক্রান্ত বা(পারেও মনোনিবেশ করেছিলেন; কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর 
হতে পারেননি | 

কনোগ্রাফ উদ্ভাবনে পৃথিবীব্যাপী যে সাঁড়া পড়েছিল, তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে 
বংসরাধিককাঁল তাকে নানাভাবে ব্যাপুত থাকতে হয়--এর ফলে তিনি কিছুকাল বিশ্রাম 

গ্রহণে বাধা হন। এরপর তিনি বিজলী বাতি সংক্রান্ত ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন এবং 
রাতদিন পরিশ্রম করতে থাকেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৮৭৯ সালে ২১শে অক্টোবর 
প্রথন ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট লাম্প তৈরী করেন। বাধুশুন্ত কাচ গোলকের মধ্যে কাধন 
ফিলামেন্টের সারতায় এই বাতি তৈরী হয়েছিল। বিজলী বাতির ক্ষেত্রে এই প্রথম 
অপৃধ সাফল্য! তিনি কেবল বিজলী বাতি উদ্ভাবনেই ব্যাপুত ছিলেন না, বৈদ্যুতিক 
আলোক উৎপাদন সম্পকিত যাবতীর পদ্ধতি, যেমন-_বিছ্যুৎ উৎপাদন, “বিছা শ্রোত 
পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ, এমন কি-পরিমাপ প্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারেরই অভিনব 
যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেছিলেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্তে এমন ডায়নামো তৈরী করেছিলেন 
যা তখনকার দিনে কারোর ধারণায় াঁসেনি। এই ডায়নামো উদ্ভাবনের ফালেই 



মে, ১৯৫* ] ডাঃ টমাস আলনভা! এডিসন ৩১৭ 
১৮৮০-৮২ সালের মধ্যে ইলেকটি,ক রেলওয়ে সিষ্টেন কার্ধকরী হওয়া সম্ভব হয়েছিল। 
এডিসন উদ্ভাবিত ভায়নামো তৈরীর রীতি অনুযায়ী আঁজও পধস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত 
তৈরী হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ব্যাপার সম্পর্কে আমরা আজ যে ক রকমের অদ্ভুত ব্যবস্থা 
দেখতে পাই, এর অনেকের মুলেই রয়েছে এডিসনের উদ্ভ।বনী গরতিভা। 

যাহোক, এর পরে অরেঞ্জ ভ্যালিতে বিরাট কারখানা! € ল্যাব্ণেটরা স্থাপন করে 
১৮৮৭ সালে এডিসন সেখানে চলে যান। নতুন লাবরেটরীতে গিয়ে তিনি ফানোগ্রাক 
যন্ত্রের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন। প্রার বছর দশেক পুবে কনে।গ্রাক উদ্ভাবন 
করেছিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে তার আর কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। বছর তিনেকের 
মধ্যেই তিনি উন্নত ধরনের ফনোগ্রাফ সম্পক্কিত প্রায় ৮২টি নতুন পেটেন্ট গ্রহণ করেন । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফনোগ্রাফের চাহিদা মিটাবার জন্যে তাকে পাঁচটি বিরাট কারখান। 

তৈরী করতে হরেছিল। এসব কারখানায় কয়েক হাজার লোক কাজ করতো ১৮৯১ 
সালে এডিসন মোটর, জেনারেটর, ইলেকটি.ক রেলওয়ে এবং বিজলী আলে।র ব্যবস্থার 
অনেক উন্নতি সাধন করেন । এই সালেই তাঁর চলচ্চিত্র সম্পকিত আবিদ্ধারসমুহ সারা 
বিশে চাঞ্চলোর সঞ্চার করে। ১৮৯১ সালের ৩১শে জুলাই তিনি চলচ্চিত্রের পেটেন্ট 
গ্রহণ করেন। এর পর নয় বছর পধস্ত চৌত্বকশক্তির সাহাষে খনিজ পদার্থ থেকে 
লোহা পৃথকীকরণের বু যাণ্বিক-কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। সে এক বিরাট 
বাপার! এস্থলে সে সম্বন্ধে আলোচন। সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে তিনি পঞ্চাশটিরও 
বেশী পেটেন্ট রাইট নিয়েছিলেন । এর পরে তিনি ষ্টোরেজ ব্যাটারী উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ 
করে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ বিষয়ে অপুব সাফল্য লাভ করেন। অতঃপর পোটল্যাপ্ত 
সিমেণ্ট উৎপাদন এবং ছাঁচে-ঢাল। সিমেন্টের বাঁড়ী তৈরীর অতি সহজ বাবস্থা উদ্ভাবন 
করেন। সেও আর এক বিরাট ব্যাঁপাঁর। ঢালাই কংক্রিটের বাড়ী তৈরীর যাস্ত্িক 
কৌশল উদ্ভাবনে ব্যাপৃত থাকার সময়েই ডিস্ক কনোগ্রাফের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ 
করেন। ১৯১৩ সালে উন্নত ধরনের ডিস্ক কনোগ্রাক বাজারে বের হয়। 

মোটের উপর ১৮৬৯ সাল থেকে আরম্ভ করে তিনি ৩ হাজারেরও বেশী উদ্ভাবনের 
পেটেন্ট গ্রহণের জন্যে পেটেন্ট অফিসে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড 
প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পেটেন্ট অফিস থেকে তাকে দেড় হাজারেরও বেশী পেটেন্ট মঞ্জুর করা 
হয়েছিল। এ ছাড় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশবাসীর আগ্রহে এবং অনুরোধে তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে অনেক কিছু সাহাঁধা করেন। এক মাত্র নৌ-বিভীগের জন্যেই পঁয়তাল্লিশটি 

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্টে পরীক্ষা চালান এবং সাবমেরিন সংক্রান্ত অনেক সমস্তার 

সমাধান করে দেন। ১৯১৪-১৫ সালে কাবলিক আযাপিড, আযানিলিন অয়েল, আযনিলিন 

সম্ট, মারবেন, বেঞ্জল, প্যারাফেনিলিনডায়ামিন এবং অন্তান্য অনেক জিনিস উৎপাঁদনের 

প্ল্যান্ট নির্মাণে গভর্ণমেণ্টকে সাহাযা করেন। তখন এ সব জিনিস ইউরোপের বিভিন্ন দেশ 



৩৮" 

থেকে আমদানী করতে হতো । 

হান ও বঙ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ওয় সংখ: 

১৯৪১ সালে ১৮ই অক্টোবর তিনি ইহলোক তাগ করেন। 

জীবনের শেষ সময় পধন্তও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তির 
পরিচয় দিয়ে গেছেন। একটি লে।কের জীবনে এরূপ বিরট কাধাবলী সম্পন্ন হলো 
কেমন করে_সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নেই! বিশ্ববাসী চিরকালই এই অপুব 
প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার, বিস্ময়ে মস্তক অবনত করবে । পিপাসা 5১ 

বিবিধ 
যুদ্ধে্তর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ময়ূরাক্ষী 
যুঙ্গো পণ প্রপান উন্নয়ন 

পরিকল্পনায় মযাঙ্শী নদীতে নাধ নির্মাণ কাঁধ 

জত অগ্রস্ণ হচ্ছে | আডমিনেষ্টেটর শ্রী এ বি, 
গান্্ণী বলেন, এ গার ছুকোটি টাক। 
ব্যয় হয়েছে। ময়ুবাক্ষী পরিকল্পন। মুখতঃ সেচ 
পরিকল্পনা । 'এই পরিকল্পনাটি ছুটি ভাগে ভাগ 

ঝরা হয়েছে। প্রথম ভীগে সীশ্ুঅল পর্গণীর 
মযুরাক্ষী নদীতে একটি উচ্চ বাপ নির্ধাণ করে 

জল।ধারের স্থষ্টি করা, আর দ্বিতীর় ভাগে পিউড়ীতে 

বাধ শিমাণ ও খাল খননের ব্যবস্থা । এই 
পরিকল্পনা কাকী হলে ৬ লক্ষ এক ভূমিতে 

সেচ ব্যবস্থা সপ্তব হবে। ইহার ধফলেত পক্ষ টন 

ধান ও ৫০ হাগার টন রবিশন্ত উৎপন্ন হবে। 
ইহার সঙ্গে ও হাঙ্গাপ কিলো ওয়াট জল বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করা যাবে। এই জল-বিছ্যুৎ বীরভূম, 
মুশিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণাব পিডিআাংশের 
শিল্পোন্াতর কাষে সরবরাহ করা হবে। মধুরাক্ষী 
পরিকল্পনান্টসারে ময়ুরাক্গী নদীতে মোট ছয়টি 
বাধ নিমিত হবে, যথা মসাজেরের উচ্চ বাধ, 

মঘুরাক্ষী বাধ, ব্েশ্বর বাধ, কৌোপাই বাধ, দ্বারকা 

বাধ এবং ত্রাঙ্গণী বাপ। এই পৰিকল্পনা দ্বারা 

বীরভূম, মুশিদাবাদ, ব্দমান এবং সাঁওতাল 

পরগণার যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশ। করা যাচ্ছে। 

এই পরিকল্পনা-কাষে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকগণ 

প্রায় সবাই ভারতীয় । তন্মধ্যে বাঙালী ইঞ্চিনিয়ার- 

ভাগতেপ অন্যতম 

পন & 

দের সংখ্য। যথেঞ্গ | পুবে এখানে প্রায় 2 হাজার 

অমিক ও কমচারী কাজ করুতেন। বতমানে প্রা 
৭ হাজার কমী বাধ নিমাণ ও খাল খনন কাছে 
নিধুক্ত আছে । আগামী ১৪৫৪ সালেণ গ্ীক্মকালের 
মূপো সমগ্র গশিকল্পনাণ কী সন্।ংপু হবে বলে 

আশা করা যায়। 

১১৫১ সালের লোক গণন। 

আগামী ১৯৫১ সালে লেক গণনা সঙ্গন্ধে 

এক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে । সংবাদে 

প্রকাখ। দশ লক্ষাধিক গণনাকারী এই কাষে 

নিযুক্ত হবেন। এই গণনাকারীণা অবৈতনিকভাবে 
ক|জ করবেন। এই লোক গণনার পরিপ্রেক্ষিতে 

সাতলক্গ কৌ।ট লিপিবদ্ধ হবে তন্মধ্যে 

অর্থনীতি সংক্রান্ত তথোণ সংখ্যাই হবে দশ্লক্ষের 

উপর। তথ্য সংগুৃভীভ হবে তা মধ্যে 

এই বিবন্ব গুলো থাকবে 2770১) ভারতেনু 

প্রত্যেকটি নাগপিব অথ সঙ্গন্ধে স্বাবলঙ্দগী অথব! 

পরেন উপর নিভরশীল, (২) অথোপাজনের 

জন্যে নিযুক্ত থাকলে কোন্ প্রকার কাষে নিযুক্ত; 

জীবিাঞ্জনের প্রধান ও পরিপূধক উপায় কি, 

(৩) যে ব্যক্তি কুষিজীবি সে নিজস্ব জমি চাষ 
করে অথব। পরের জমি, (৪) মজুর হিসেবে 

কাজ করে কিনা ইত্যাদি । এন্ন্তিন্ন প্রত্যেক 

লোকের মাতৃভাষা, শিক্ষার মান, অন্য ভাষার 
জান, পুরুষ কি নারী, ধর্ম, জাতি (বর্ণ), অঙ্ু- 
রত শ্রেণীর লোক কিনা, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয় 

ঙ্খ্য 

বে সম 



মে, ১৯৫০ ] 

তে। পাকবেই । পাকিগ্ছানী উদ্বাস্ত ভলে, কবে 

এসেছেন এবং প।কিস্থানের কোন্ জেলা থেকে 
এসেছেন, এ সমস্ত তথা ৭ লিপিবদ্ধ হবে। লোক 

গণনা এবং এই সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট 

প্রস্তত করতে প্রা এক বছর সমর লাগবে বলে 

অন্ঠমান কণ। হবেছে। ভারতের বিপুল সংখ্যক 

জনগণের সম্পর্কে এই সকল তথ্য সগ্রহ কবে 

যে বিবাট গ্রন্থ সংকলিত ভবে, ত। ভবিযাতে 

এই সন্দ্ধীর গবেধণাকারীর। ঘাতে বাবহার করতে 

পাখেন, ভাব বাবস্। কৰা ভবে । প্রত্যেক নব- 
নারীর সগন্ধে যাবতীন জ্ঞাতব্য বি্ধঘ সঙগলিত 
এক একটি বেজিষ্টাব প্রত্যেক তহশীল অথব। 

জেল[র প্রধান কাযালযে স'রক্ষিত হবে, এপ 

পরিকল্পনাও কর। হয়েছে । 

জমগ্র ভারতের থাঘ্ভ পরিস্থিতি 
পশ্চিমবর্গ গব্ণঘেন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বল 

হয়েছে যে, গবণমেন্ট কতক মংগৃভীত ধানের মূল্য 
বৃদ্ধির 'প্রন্থাব অযৌক্তিক । দানের মূলা বৃদ্ধি কণলে, 
চাউলেগ মূল্য বৃদ্ধি,পাবে। ফলে অন্যান্ত খাছ্যরবা 
এব আবশ্যকীর দ্রবোর মূল্য ও বেছে যাবে। 

যে সকল পরিবারের বিক্য়শোগ্য উদ্ধত ধান 

থকে এব যাদের ১ একরের ও অপিক জমি 

থকে পে সকল পরিবারে ৪০ লক্ষ লোক 

ধানের মূণ্য বৃদ্ধিধ ফলে লাভবান হবে। কিন্ত 

বাকী ১ কোট ১০ লঙ্গ লোকের উপর ধনের ধুলয 

বৃদ্ধির ফল খারাপ হবে। ধানের মুলা বৃদ্ধি 
করলে উহার উতকর্ষ৪-বাড়বে এ ধারণ! নিভূল 

নয়। ধান সগ্রহ থেকে বণ্টন পর্যন্ত কোন 

অবস্থাতেই যাতে ভেজাল না দেওয়া হয় তার 

ব্যবস্থা! কর! হয়েছে । গত ফেব্রুয়ারি (১৯৫০) 

থেকে আসামে শন্য মরশুম আরম্ভ ভয়েছে। ভার 

মধ্যে আসাম ভারতীয় ইউনিঘবনের 

ঘাটতি অঞ্চলে ১০ হাজার টন চাল রপ্তানি 

কর। ভয়েছে। ৫ই এপ্রিল পর্যন্ 

কোলাপুনে ৭৪ হাজার ৪০৯ টন শশ্য সংগৃহীত 

হতে 

(১৭৫০) 

বিবিধ ৩১৯ 

সংখ্যক ছোটখাট সেট কাশের 

সংস্কারের জন্তে গভণষেণ্ট কষকদিগকে অগ্রিষ খন 

ধন করছেম। গভণমেন্ট প্রতি জেলায় কাণেক্- 

টব্ধকে চেয়ারম্যান, এক্্রিকিউটিভ, ইঞ্ছিনীয়াণ 
সেক্রেটারী এবং কয়েকজন বেসরকারী ব্যক্তিকে 

সদশ্য বরে এক একটি কমিট গঠনের সিদ্ধান্ত 

করেছেন। এ কমিটি সেচ সম্পর্কে পরিকল্পন। 

তৈরী করবেন এবং সেগুলে। কাধকবী করবার জন্টে 

এজেপ্ট নিযুক্ত করবেন। এই পরিকল্পন। কাধ- 

কী কবুবার জন্যে কেক্দ্রী্থ সবকার বোপ।ইকে ১ 

কেট টাক| খণ মঞ্জু করেছেন । 

হাঘদরাবাদের যে সকল জখিতে ধাণ উৎপন্ন 

হয় তার বেশীর ভাগ জমিতে সেচের অভাবে 

দ্বিতী কোন প্রকার ফসল হয় ন|। যি এই 
সকল জমিতে কূপ খননের ব্যবস্থা করা যায় তবে 
সেগুলোতে দ্বিতীয় কোনপ্রকার ফসল উৎপন্ন হতে 

পাবে। ষধি জোয়ার ও অন্থান্ প্রকার শস্যের 

সেচের ব্যবস্থ! কর। বায় তবে উৎপাদনের পরিম।ণ 

দ্বিগুণ হবে। “সেজন্যে প্রতি বংসর ১ হাজার 

করে ঈতন কুপ খননের প্রস্তাব কর। হয়েছে । 

কৃষকেরা যাতে কূপ খনন করতে পাবে 

পেজনে। গবণমেন্ট ভদেব খণ দানের সিদ্ধান্ত 

কনেছেন। প্রতি বুপ খননের জন্যে অনুধ্ব 

আড়াই হাজার টাক। খণ দেওয়| হবে। খণ মণ্্ুরের 

সময় শতকরা ২৫ ভাগ টাক। দেওয়! হবে। এই 

টাকায় বথাযখ কান সম্পন্ন ভলে শতকর। ৫৭ টাক] 

দেওয়া হবে। কুপ খনন শেষ হলে বাকী টাক! 

দেওয়| হবে। এ কূপ থেকে জল নিয়ে থে জমিতে 

সেচ দেওয়। হবে তাতে কুপ খননের পর্ন ৫ বখ্সরকাল 

কেবলম্জ্ খাগ্শস্ত উৎপন্ন কধা হবে বলে কৃষক- 

দিগকে অঙ্গীকারপত্র লিখে দ্বিতে হবে। যদি তার। 

অঙ্গীকার পালন না করে তবে শতকরা ৬৪ টাকা 
স্থদসহ সমস্ত খণের টাক অলিলম্বেই আদায় কৰে 

নেওয়। হবে। উত্তর প্রদেশের ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান 

বর্তমান ব্সরে ৩৬ হাজার একর জমির জঙ্গল 

হার়েছে। বহু 



৩২০ 

কাটবার, ৬৭ ভাজার একন চাষযোগা জমিতে 

আবাদ কনবাপ এব ২১৫৯১০০০ একর জিতে লাগল 

দিবার পরিকল্পনা করেছেন । 

ভারভীর কৃষি গবেষণা পরিষদ 
সম্পতি ভাপতীদ্ব কঁষি গবেষণ। পরিষদ কড়কি 

প্রকাশিত ব|ংপধিক রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে 

সে, এই পনিবদে ৯৯৮-৪৯ সালের মধ্যে কৃষি এ 
পশুপালনের বিডি বিষে গবেদণ। চলে । খাদ্যশল্স 

€ অখকর্ী শশ্টেত্ব পোকামাকড় এক রোগ নিয়ন্ত্রণ 

সম্পর্কে গব্েণা চলছে । গরু, এহিষ, ) 

ছাগল % ঠাস-মুণগীর বোগনিরারণ পন্দিকপ্পনাও 

কাধকণী ঝএুবার ব্যবস্থা ভচ্ছে। গৃতপ।শিত পশু 

ও ইাস-মুবগীর বিভিন্ন ঝোগ মম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি 

দেওয়। হচ্ছে এবং এ-সম্পর্কে৪ কয়েকটি স্থল 

ভেড়া 

পাওয়া গেছে। 

বিভিন্ন গর্েণ। থেকে যেসব সুফল পাওয়া 

গেছে, তা প্রনোগের জন্তে একটি আদর্শ 

পরিকল্পনা] গ্রহণ করা হয়েছে | এই পারকল্পন। 

“দিল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা” নামে অভিহিত হয়েছে। 

বিভিন্ন গবেষণ। থেকে যে সুফল পারা গিয়েছে, 

দিলীর দশটি গ্রামে ত। পরীক্ষাণ জন্য প্রয়োগ 

করা হবে। 

বোধাই, কাশ্মীর, বিবার 5 হায়দরাবাদে 

ডাল, চান উৎপাদনের চেষ্ট। চনছে । মানুষ 

€ গবাদি পশুর থাগ্চ হিসেবে সঘাবিনের বাবার 

সম্পর্কে পাঞ্জাবে গব্ষেণ। চলছে । অন্তান্ত ফলমূল 
ও শাকসন্ভী সম্পর্কেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়। হচ্ছে 

মাঞ্জষের ব্যব্চানের উপযোগী তৈল, ডালদ। ও 

গব্য ঘৃতের পুষ্টিকীবিত। সম্পর্কেও পতীক্ষা চলছে। 

ক্ষার মিশ্রিত চাল ও গমের খড় বাছুরকে 

খাওয়ালে তার পুষ্টি বৃদ্ধি হতে দেখ] যায় । 
উত্তর প্রদেশ ও কোচিনে গবাদি পশু উন্নয়ন 

সম্পর্কে একটি পরিকল্পন| কার্যকরী কর! হচ্ছে। ছুগ্ধ 

মম্পর্কেও কয়েকটি পরিকল্পনার পরীক্ষা চলছে। 

স্ঞ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ম, ৫ম সংখ্য। 

কলকাতার দুগ্ধ সরবরাহে সরকারী প্রচেষ্টা 
কলকাত। নগরীতে দুগ্ধাভাব গিটাবার জন্যে 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একট পরিকল্পনা স্থির করেছেন । 

এই পরিকল্পনানযায়ী দরশ্সিণ কলকাতায় সরকার 

পরিচালিত ডিপে! থেকে আগামী জব 

মাসের প্রারস্তে এই সহরে ১০০ মণ ছুপ্ধ ১২ 

আন সের দবে সরব্বাত কর। হবে। এই দ্র 

বিরুয় কাধে অল্প সময়ের কাধ হিসেবে ছাত্রীদের 

শিযুক্ত করা হবে। সরকার এই আশা কনচেন 

মে, এক বত্সবের মধ্যে সমস্ত লইবে ঢ৭। 

সরবর[ভের জন্যে উহার পবিষাণ & ভাজার মণ 

৯১ 
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পযন্ত বাড়তে পারবেন। পুষ্টির হান অজমাগে 

কলকাভার জন্তে ২৭ হাজার মণ ছুদ্ধ প্রয়োজন । 

এই পরিকল্পনার কথ] বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে খাগ্ 

মন্্ী শ্রীপ্রফুল্নচন্্র সেন সাংবাদিকদের বলেন মে, 

অল্প সময়ে লোকজন যাতে দুগ্ধ পেতে পারে 

তজ্জন্ত এই পর্রিকপ্পনাটি করা হয়েছে । এবপ 

দুগ্ধ সবুবরাহ পরিকল্পনা! বোগাইতে কাধকরী 

হয়েছে এবধ তিনি এই আশা প্রকাশ করেন, উদ্ত 

পরিকরীন। কলকাতায়৪ সাফলামণ্ডিত হবে। 

এই ছুগ্ধ হরিণঘাটার কৃষি কেন্ত্র ৪ সরকারী ডেয়ারী 

থেকে আগা ভবে । সরকার আশ করেন মে) এক 

ব্সরেধর মধ্যে সমন্ত কলকাতি। নগরীতে 

পরিকল্পনানষায়ী দুগ্ধ সরবরাহ কর। সম্ভব হবে। 

শ্ুক্ত সেন আরও জানান যে, দক্ষিণ কলকাতার 

একটি অণ্শকে কেন্দ্র করে এই পরিকল্পনা] প্রথমে 

পরীক্ষা! কর! হবে। »প্রতোক পরিবারকে নিদিষ্ 

“কোট।” অনুযায়ী প্রত্যহ ছুপ্ধ সরবরাভ করা ভবে। 

এই হেতু প্রত্যেককে সরকার পরিচালিত ডিপোতে 
তাদের মাসিক আবশ্তকের পরিমাণ জানাতে 

হইবে। প্রতি ডিপো থেকে ২ ম্ণ ২* সের দুগ্ধ 

সরবরাহ করা হবে। ডিপো * আ্যাসিষ্্যান্টকে 
মাসে ৪০ টাক! এবং লেলস্ম্যানকে ২০ টাকা দেওয়া 
হবে। 

তই এই 
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"এরর জান্যাজ্রারাণ, হানােরারাচারন্ার ৭ সন এর চারটি 
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বন্ত 

ব্টমখা, 
'ছা্াহারওজ্টাদারান্ডেএ | 

যক্ষা নিবারণী টিক] বি, সি, জি 
শ্ীচিত্তরপ্তন বার 

বক্ষ্পে।গ ভারুঙবধের একট গুরুতণ সমলা। | 

মুদ্ধোভর পৃথিবীতে পুষ্টিকর খানের অভাবে এই 

সমন্ঞা আজ সবএই দেখা দিয়েছে । ডারতিবষে 

প্রতি বখ্সর এই রোগে ৫ শক্ষ লোক মাও। যায় 

এব মুত্ুর ভার প্রতি মিনিটে একটি । বালা 

দেশে এক লক্ষ লোক প্রতিশিষ্ত এই বোগে 

ভুগছে । ইটল্যাপ্ডের তুলনার আমাদের দেবে এই 

বোগে মুতাভার ৫ গুণ | 

আমাদের দেশে »ক্মানোগের চিকিংসার ছন্যো 

যে ব্যবস্থা! আছে-বোগীর সখ্যাব তুগনার তা 

নিতান্ত সামান্া | ভীম ব্য।পিৰ সকমণ 

শিবাপণের ননসকম। গবেষণা উলছে। 

অনেক গুলে! ম'এনমক বে।গ প্রতিবোদ কববার জগ্থে 

আজকাল টিকার আবিদ্ধার ভঘেছে । বসন্থেব টিকার 

সঙ্গে আপনাত্া| মফলেই পরিচিত এব* এই টিকার 

জীবন্ত ব্সন্ত-বীজাণু মা্টিনের দেহে প্রবেশ কবিদে 

দেওয়। হয়। মুত বীজাণুর টক্সিন বা বিন প্রয়োগ 

করেও টিক| দেওয়| হয়_-যেমন কণেরা, টাইফযেড, 

প্লেগ প্রভৃতি রোগের টিকা । যঞক্মাবোগ গ্রতিবোধ 

করবার জন্যে আঙজবাল এবকমের একটি টিক।4 

৬5 

1 

আবিঙ্ষার হয়েছে এব আবিষ্কাকদের নামাভসারেই 

তার নাম দেন! হয়েছেশব্যাসিশান ক্যামেত 

গের]।” ব। সক্ষেপে-ধি। সি, জি। এই নামকরণ ও 

আবিঙ্গতারাই করেছেন। 

ঘক্ম(রোগের বীজাখু আবিষ্কার করেন ১৮৮২ 

সালে-_ছামনীর বাট কৰ্। কলেরা রোগের 

বীজাখু আবিষ্কারের সম্মানও এ বই প্রাপ্য । কলের! 

সপন্গে গবেষণা করবার স্ময় ১৮৮৪ পালে তিনি 

কলকাতা! মেডিকেল কলেজে কিছুদিন ছিলেন। 

যণ্ম। বীজাখু আবিষ্কার করার পর তিনি মৃত বীজাণু 

থেকে ঘক্মার |টক। তৈরী কবণার জন্থে চেষ্ট। 

কনেন-পিন্থ সাফল।লাভ কণতে পাণেনশি। তার 

পরেই £7 হলে! বসন রোগের টিকার মত জীস্ত 
জীবাখু খেকে যস্। থেগের টিক। প্রস্তত করবার 

গনেদ111 বিখা।ত লুই পার্ুবের শিল্ঞ যান্সের ডাঃ 
আ।লবট কামেখ জীবন্ত বীজাণুকে শক্তিহীন করবার 

কাছে আগ্মনিয়োগ করেন । ভার এই কাজে অক্লান্ত 

সাহাধ্য করেন পশুচিকিৎসক ডা; ক্যামিন গেন)1। 

ডাঃ ক্যামেহ একট বিশেষ মিডিয়াম বা মাধ্যমে যন্গ। 

রোগ বীজাণু বার বার কালচার করে দেখতে পান 
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. শিপ 

পার্ঘাপ| আ]দ-কগ] শাই গলে শি ৪ 

[দের শতিকর শক্ি দীনে পান 

হারিয়ে ফেলেছে । তাণা এভাবে আগাবো বর 
জীবাণু কালচার করে তাদের নোগবিস্তারের 

শক্তি সম্পূর্ণরূপে হাস কণতে সক্ষম তন। ভারপর 

কুকুর, গরু, বানর ইত্াদির দেহে প্রয়োগ করবার 

পর তা মানমের “তেও প্রয়োগ করা হলে।। দেখা 

গেল--এই বীদাণু কারও দেহে ধক্মা উৎপাদন 

করতে সক্ষম হলো ন|। শ্ধু তাই নয়, এই বীজাণু 
মাভষের দেহের মণো একট বিরুদ্ধ শির ও জন্ম 

দিতে সক্ষম হলো, যাকে বগ| ভঘ়আ্যান্টিবডি | 

যে-বীজা ধু গুলে! ত 

বি,সি,জি কাদের দেওয়! হয় 2 

অন্যান্য সর্বজন পরিচিত টিকার মত বি. সি,জি 

টিকা সকলকেই দে 5য়] যায় না। কার1 এই টিকার 

যোগ্য তার জন্যে এক।ট পরীক্ষা! করা হয়। এই 

যোগ্যতা পরীক্গ৷ না করে যদি সকলকেই এই টিকা 
দেওয়া হয় তাহলে যাঁদের শরীরে প্রতিরোধ-শক্তি 

আছে অথব1 অজ্ঞাতলারে কোন না কোনও 

যদ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন 

ভান ও বিজ্ঞান | ৩য় বম, ৬৯ সংখ্যা 

রাশ নু সি” । ।১উ নি .ট১ কপ75০) 

এব বিদকিয়া 

এই বিনক্রি্াকে বল। হ্ষক 

মোগ)ত। অ্- 

তাকে পল তয় 

ধরেছে হাদেণ দেহে আনেক সময 

পেগ] মায়। 

কেনোদেশা ব। কক উপসর্গ । এই 
সঙ্গানণেরব আনো সে পরীন্ম। কপ।| হন 

টউনাপুকুলিন টেঞ্ছ। 

টিউবারকুলিন কি; 

১৮৮৯ সালে রবার্ট কক্-ই প্রথম টিউবারকুিন 
আবিষ্কার করেন। এই টিউবানকুলিন ঠতরী করবার 
জন্যে তিনি গ্িসাবিন ব্রথ, ঝা ধিসারিন কাখের মধ্যে 

বন্মট বীজীণুর কালচার করেন। তারপর এ 

বীজাখুগ্ুলোকে উত্তাপের দ্বারা মেরে ফেলে ছানি 

দিয়ে ছেকে ল্। হয়। তারপর পরিক্ত জী? 
অংশটুকু ইভাপোরেশন বা বাম্পীভবনের দ্বার! 

আসলের দশভাগের এক ভাগে পরিণত করা হয়। 
এই জলীয় অংশকে বলা হয়--টউবারকুলিন । 
টিউবারকুলিন প্রস্তুতের এই প্রণালী আজও ব্যবত 

হয় এবং এভাবে প্রস্তুত টিউবারকুলিনরে বলা 

হয়--ওল্ড টিউবারকুলিন। এভাবে প্রস্তত 
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থাকে। 

ভাগ গ্রিসাবিন থোকি ৫০ 

পর্গীট৬ আ(রিগ্তালিন পিবকেট টেষ্ট । এতে 

বি,পি, জি টক দেব্থান প্রয়ে। গন নেই 

সম্প্রতি পরীক্ষার থান জান গিবেছে নে, এই 

[উবারপুপিন এল জাতীর প্রোন ছাতা আর 

কিছুই নন । কিশাতডনন্যার ডা মি ফ্লোবেস 

পিবাট সপপ্রশন টিউবাপকলিন থেকে গ্রেটিন পিশগ 

অবস্থায় পৃথক করতে সঙ্গম তন এই মহিলা 

পিঙ্ানাই এব নামকণণ। করেন পিউিকারেও 

প্রে।টিন ডেবিভে9৬. বা পি, পি, ডি। 

এই পিউরিফায়েড প্রোটন ডেরিভেটভ বা 

সংক্ষেপে পি) পি, ডি, তৈণী কপতে সক্ষম বীজাখুকে 

কিম মাধ্যমে কালচার কা হয়| এই মাধ্যঘকে 

বল! হয় সাউটন শিডিয়ীম । এই নিডিয়াম বা 

মাধ্যমে বীজাণুপ্তলোকে পাচ থেকে ছয় স্প্লাহ 

কালচার করবার পর খাপ্যদটি প্রোটন তৈরীর 
যোগ্যত। প্রাপ্ধ হয়। প্রথমে বীজাণুগ্ুলো মেবে 

ফেলে কাগজের ছাকনীতে ছেঁকে নিদে দেখা যায় যে, 

মাধ্যমট প্রোটিনে পুর্ণ । অবশ্য বীজানু কালচার 
কববার আগে মাধ্যমে কোনও প্রোটিন রাখ হয় না। 

স্থুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বল! যায় যে, মাধ্যমস্থিত 

এই প্রোটিন বক্মা-বীজাণুসঞ্জাত ৷ তারপরে আবার 

যন্সম। নিবারণী টিক| বি, লি, জি ৩৩৩) 

শতকরা পাত ভাগ কলোডিগান মেমত্রেন দ্বার! 

পরিক্ত করলে লবণ, গ্রিসারিন ইত্যাদি পৃথক হয়ে 
যায়। এই পরিস্তির পর যে জলীয় অংশ থাঁকে 

তা শুধু প্রোটন মিশ্রিত জলীয় অংশ । এখন এই 
জলীয় অংশ থেকে ট্রাইক্লোরাসেটিক আপিডের দ্বাব। 

প্রোটিনকে প্রেসিপিটেট বা অধ্ঃগেপণ করা হয়। 

এই প্রোটিন প্রান বিশুদ্ধ টিউবারকুলিন | 

এ থেকে আপনানু। হজে ধারণ| করতে পারেন 

ঘে, টিউবারকুলিনের মধ্যে জীবন্ত তে দূরের কথা, 

মৃত জীন থাকে না। 

এভাবে একই উপরে 1১উবারকুলিন প্রস্তৃত 

কপুলে৭ টউবারকুণিনের পোটেন্সি বা কমণক্তির 

নি 

নু [নে পু 

নেগে।টভ আযাড়িগ্ভালিন পিরকেট টেষ্ট 

গ্রতিক্রিয়। নেগেটিভ হলে এই টেষ্ট পুনরায় 

কর] দব্কার, সম্ভব ন| হলে বি, সি, 

জি ভ্যাক্সিনেশন দেওয়া চলে 

তারতম্য ঘটে। সেইজন্যে ব্যবহারের পূর্বে এই 

টিউবারকুলিনকে আন্তজাতিক টিউবারকুলিন মানের 

সঙ্গে সমানুপাতিক করে লওয়। হয়। এভাবে 

নিপণরিত মান বা প্রমাণ মাত্রীর টিউবারকুলিন 

মাত্রাকেটউবারকুলিন একক বা টউবারকুলিন 

ইউনিট বল] হয়। আজকাল ওয়ালড হেল্থ 

অর্গ্যানিজেসনের জৈব মাননিধণবৰক উপপমিতি 

একটি আস্তর্জাতিক মাত্র। ঠিক কবেছেন। 



৩২৪ 

১ টি, ইউ ₹ ক মিলিগ্রাম আস্তর্জতিক মানের 
পুরাতন টিউবারকুলিন | 

স্ তইাভভ আন্তর্জাতিক মানের পি, পি, ডি। 

টিউবারকুলিন পরীক্ষ। 

এই পরীক্ষা নানাপ্রকীরের আছে। 

(১) ম্াানটিউ পরীক্ষা। (২) মোরে! প্যাচ 

পরীক্ষা। (৩) আ্যাড্িনালিন পিরকেট পরীক্ষা । 

(9) ভল্মাস প্যাচ পরীক্ষা । (৫) ককৃ পরীক্ষা । 

(৬) ক্যামেহ বা উল্ফ আইনার পরীক্ষা । 

(১) ম্যানটিউ পবীক্ষা :-_-এই পরীক্ষায় এক 

ইউনিট টিউবারকুলিন বাভাতে (ঠিক ত্বকের 

নীচে ) ইনজেক্ধন দেওয়া হয়। এই টিউবারকুলিন 
একটি বাফার বা অধিমিশ দ্রাবকে নল ভাগ 

কুইনোসল মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কুইনোসল 

এখানে আ্যান্টিসেপ টিক বা বীজাণুনিরোধক হিসেবে 

ব্যবহৃত হয়। ম্যান(টিউ পরীক্ষায় সাধারণতঃ তিন 

প্রকার মাত্রা ব্যবহার কর] হয়। 

মাঁন/টউ--৯-১ টি, ইউ বা ১/১, পি, সি, 
টিউবারকুলিন ডাইলিউসন্ । 

ম্যানটিউ--২-- ১০ টি, ইউং কিন্তু ডাইলিউপন 

একই থাকে । 

মানটিউ--৩- ১০০ টি, ইউ। 

দ্রাবকের পরিমাণ ঠিক বেখে, ভ্রাবকে প্রথম 
মাত্রায় ঘষে |টউবারকুলিন থাঁকে, দ্বিতীর মাত্রায় 

১০ "গণ এবং তৃতীয় মাত্রাম্স ১০০ গুণ করা হয়। 
সাধারণতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রাই ব্যবহৃত হয়। 

প্রথম মাত্র! ইন্জেকমন দেওয়ার পর যি কোন৭ 

প্রতিক্রিয়া না ঘটে তবেই দ্বিতীয় মাত্রা ইন্জেকপন 
দেওয়! হয়। 

যেমণ-- 

তার 

প্রতিক্রিয়।র স্বরূপ 

প্রথম ইনজেকমন ( ম্যানটিউ-১) দেওয়ার পর 
৭২ থেকে ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া! পরীক্ষা কর। 

হয়। যেস্থানে ইনজেকলন দেওয়া হয় সেইস্থানটি 

ভান ও বিজ্ঞান | ৩য় বর্ষ, ৬ সংখ্য। 

লাল হয়ে একটু ফুলে ওঠে । এই লাল হয়ে ফুলে 
ওঠা (05105002) গোলাকার স্থানটুকুর ব্যাস 

মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয়। যদি এই ব্যাস 

ছয় মিলিমিটার বা তদুধ্ব” হয় তাহলে ব্যক্ভিটির দেহ 
অন্তিবাচক বলে ধরা হয়। অর্থাৎ এ লোকটির দেহে 
যক্ষ্মা বীজাণুর প্রতিরোধ শক্তি বর্তমান । কোনও 

না কোনও সময়ে এ লোকটির দেহে যক্ষা বীজাণু 
প্রবেশ করেছে প্রাকৃতিক নিয়মে 

দেহাভ্যন্তরে যক্ষা! প্রতিরোধশক্তি অর্জন করেছে । 

ব্যাস ছয় মিলিমিটবের কম হলে নাধিবাচক বলে 
ধরে নিতে হবে। প্রথম মাত্র! ইনজেকমন দেওয়ার 

পর যদি লৌকটি নাস্তিবাচক হয় তবে দ্বিতীয় মাত্র! 

'মর্থাৎ ম্যানটিউ-২ ইনজেকসন দিয়ে আবার ৭১ 

থেকে ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা করা হয। খিতীর 

বারে নান্তিবাচক হলে তবেই তাঁকে বি, সি, জি 

টিক। দেওয়া ভর । প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনজেকসনের 

পর যে কোন।/তে অস্থিবাচক প্রমাণিত হলে তাকে 

আর বি, সি, জি ইনজেকসন দেয়] হয় ন| | 

টিউবাধকুলিন সাধারণতঃ ঠাণ্ডা জায়গার ঝ| 

শৈত্য পারে বাখ। হর়। তবে সামান্ত উত্তাপে এর 

কোনও ক্ষতি তয় না| ইশজেকসনের জন্যে ২৭ নং 

লোহার সুচ বাবর কর! হ্ঘ। ঠিক ইনজেকপন 

দেওয়ার পূর্বেই 'এই সুচটিকে একটু গরম করে 

সচের মধ্যে একটু টিউবারকুলিন চালিয়ে আবার 
ঠাণ্ড। করে লগয়া ইয়। টিউবারকুপিন প্রস্ততের 

তারিখ থেকে মাত্র এক সপ্তাহ তা ব্যবহার যোগ্য 

থাকে। 

এবং তা 

মোরে প্যাচ টেষ্ট 

এই পরীক্ষায় টিউবারকুলিন অয্নেপ্টমেণ্ট বা মলম 

লাগ।নো হয়। এই মূলম পুরাতন টিউবারকুলিনের 
চেয়ে তিনগুণ বেশী শক্তিশালী । এর সক্রিয় অংশে 

পুরাতন টিউবারকুলিন এবং পি, পি, ডি, মিশ্রিত 

থাকে । যদি এই ম্লম ঠাণ্ডা জীয়গায় রাখা ধায় 
তাহলে প্রায় একবছর কাধক্ষম থাকে । 
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একটি ছুইব্গ-সেন্টমিটার পরিমাণ আগালো। 

্লাষ্টাবের ম্উপর, ঠিক মাঝখানে, একটি দ্রেখলাই 
কাঠির মাথায় সাধ।রণতঃ যতটুকু বাঞ্দ-মশলা থাকে 

্ি তত পরিমাণ টিউবারকুজিন হ মূলম লওয়া হয়। 

যাত্রা, টির টেই-_-( প্রথম পথায় ) 

হোল্ড।রে অ।টকানো গ্রথমোকোনের পিনের সাহায্যে 

চামড়ার গায়ে আপ সেন্টিমিটার লঙ্গ! গোট] ছুই 

আচডঢ় কাটা হয়। ব্যবহারের জন্টে গ্রাতি 

পি, সি, টিউবাঁরকিউলিনে এক ফোটা ১% 

আড়িম্তালিন মিশিয়ে দিতে হয় 

মূলমাট মাখিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় না। এমনি 
ফ্রেটার মত এক জায়গায় রেখে পরীক্ষাথী শিশুব 

বা-দিকের স্তানেন একটু উপরে এটিকে আটকে দেওয়| 

ইয়। প্রাষ্টারাটর চারপাশ ভালভাবে গারের চামড়ার 

সঙ্গে লাগিয়ে দেওধা হয, যেন কোথাও একটুকু ফাক 

নাখাকে। চব্বিশ ঘণ্ট| পরে 'এটি তুলে ফেলা হয় 
এবং তিন থেকে চার দিনের মবো প্রতিক্রিয়া পরীক্ষ। 

কর। হয়| যদি মলম লাগানো স্থানটতে তিন ব। 

ততোদিক ফপকুড়ি বা ব্রণ জন্মায় তবে পবীন্ষা্ী 

শিশুকে অস্তিবাচক বলে ধরা হয়। ভিনের কম 

হলে-নাস্তিকাচক | এই পরীক্ষা সাধারণতঃ ১২ 

বছরের কম বয়স্ক শিশুদের যোগ্য । এর চেয়ে বেশী 
বয়সের ক্ষেত্রে এই জাঘীয় পরীক্ষার উপর নির্ভর করা 
যায়না । 

যন্মম। নিবারণী টিক! রি, সি, জি 

আযাড়িনালিন পিরকেট টেষ্ট 

এক গি, সি, টউবারকুলিনে শতকরা! একভাগ 

আড্রিনালিন মিশিয়ে টউবানকুলিনকে আগ 

সেন্সিটিভ» ব। স্ুবেদী কর। হয়। এতে প্রতিক্রিয়া 

আযডরিন্তালিন নর টেষ্ট ্  ২য় পধায়) 

গ্লান-রডের সাহাফ্যে আযড়িন্তালিন-টিউবারকুলিন 

আচড়কাট। জায়গায় ঘষে দিতে হয় 

দেখতি বড় হয় এবং পরীক্ষার্ও সুবিধা হয়। 
আযাড্িনালিন কিছুদিনের মবোই তার শক্তি হারিয়ে 

ফেলে; কাজেই এই জাতীয় |টউবারকুলিন প্রস্তৃত 

করার এক সপ্টাহের পর আর ব্যবহাধ করা হয় ন।। 

সাধারণ বসন্তের টিকার মত বাহুতে আচড় টেনে 
(১ বাই সেন্টিমিটার লঙ্বা) এক ফোটা টিউবার- 
ঝুলিন দ্রিয়ে একটি কাচের শলাকার দ্বারা ঘষে 

পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয় শুকিয়ে যাবার জন্তে | 

এর প্রতিক্রিয়ার ব্যাস ১ মিলিমিটাপ হলে পরীক্ষার্থী 

অস্তিবাচক ; অথাৎ পণীক্ষার্থীর বি, সি,জি টিকা 

লঙয়ার প্রয়োজন নেই বলে ধরা হয়। দুই থেকে 

তিন মিলিমিটার ব্যাস হলে ফলাফল-- সান্দহজন্ক । 

অর্থাৎ পরীক্ষার্থী টিকার যোগ্য না অযোগ্য তা ঠিক 

করে বলা যায় না। ব্যাস ছুই মিলিমিটারের কম 

হলে পরীক্ষার্থী নিঃসন্দেহে নান্তিবাঁচক অর্থাৎ টিকার 

যোগ্য। 
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ভল্মাস” প্যাচ টেষ্ট 

একটি আঠালো প্রাষ্টীরের উপর পর পর 

তিনখণ্ড ফিল্টার পেপার রাখা হয়। মাঝেরটিকে 

বলা হয় 'কন্টে ল' এবং অন্য ছুটি পেপারে ঘন বা 

আনডাইলিউটেড পুরাতন টিউবারকুলিন থাকে । 

এই প্যাচ সাধারণতঃ 'ষ্টারনাম” ব] উরঃফলকের 

উপর লাগানো হয়| 

কক্ টেষ্ট 

জর ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখ! দেয় বপে 

এই পরীক্ষা আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে । প্রথমে 

০০০১ সি, সি, টিউবারকুলিন ত্বকের নীচে 

ইনজজেকসন দেওয়া হয়। যদি কোনও গ্রতিক্রিয়। 

না পাওয়া যায় তবে প্রতি চতুথ দিনে এই মাত্রা অঙ্গ 
অল্প বাড়িয়ে **১ সি, পি, পর্যন্ত করা হয়। এন 

৪৭ 
কাস 4 তত টা 

রাত কক্ষ পপি শত 

পজিটিভ দোণে। প্যাচ টেষ্ট 

প্রতিক্রিরা হিসেবে জরই প্রাথমিক লক্ষণ বলে: 

ধরা হয়। এতে শিশুদের শবীবে সক্রিয় টিউবার- 

কিউলোসিস্ দেখ| দেয় এবং বয়স্কদের মধ্যে “লেটেপ্ট? 

টি বি বা প্রচ্ছয় যক্মা! দেখ! দেয়। 

ক্যানে বা উল্ফ আইনার টেষ্ট 

নর্মাল শ্যালাইনে (দুই ডাম জল ও চাঁর ডাম 

সাধারণ হন) শতকরা ১০ ভাগ টিউবার্কুলিন 

গান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বধ, ৬ সংখ্যা 

মিশিয়ে চোখের মধোর সাদা অংশে কয়েক ফোট। 

দেওয়া হয়। এতে চোখের সাদা অংশটি বারো 

ঘণ্টার মধ্যে যদি খুব লাল হয়ে ওঠে তবে 

পরীক্ষার্থীকে অস্তিবাচক বলে ধরা হয়। আজকাল 

এ পরীক্ষা! আদৌ চলে না। 
বর্তমানকীলে একমাত্র মনটিউ, মোরে প্যাচ 

এবং আাডিনালিন পিরকেট পরীক্ষাই চলে। তার 

মধো ম্যানাটউ পরীক্ষার চলন সবচেয়ে বেশী 

বলে মনে হয় । 

বি, সি, জি, টিক কি? 

বি,সি,জি টকা জীবন্থ গো-বক্*] বাঁজাগু খেকে 

তৈতী করা হয়। জীবন্ত গো-যক্ষা বীজাণুকে 

বার বার কালচার কবে বীজাণুগুলোকে শক্তিহীন 

বি,পি,জ্জি টকা। প্র্যাটনামইরিডিরাম সুচের £ি 

সাভাষ্যে বাকধের দিকে ১/১০ পি, সিবি, 

নি, জি ভ্যাকসিন ব্যব্হার করা হয় 

করে ফেলা হয়। ইন্জেকসন দেওয়ার জন্যে এই 
শক্তিহীন জীবাণুকে একট দ্রবণ বাঁ স্লিউশনে 

মিশিয়ে লওয়া হয়। এই দ্রবণটফে বলা হয় 
অবলঘ্ন ব! সাস্পেনসন্ । ১/১০ লি, পি-বি, সি. 

জি-তে প্রায় ১/২০ গ্র্যাম ওজনের বীজাণু বা 
খ্যায় ২০ লক্ষ বীজীথু থাকে। বি, সি, জি 



জুন, ১৯৫* ] 

টিক! তৈরী করার পর দু-সপ্তাহ ত। ব্যবহারষোগ্য 

থাকে। 

বি, সি, জি টিক| সাঁধরণতঃ কোনও শৈত্যাধবে 

রক্ষিত হয় এবং যাতে না জমে যায় সে বিষয়ে 

বিশেষ দৃষ্টি রাখ হয়। এছাঁড়। স্মের আলে। 

থেকেও বাচিয়ে রাখতে হয়; কারণ বি, সি, জি-তে 

সরাসরি স্র্মকিরণ লাগলে তার গুণ নষ্ট হয়ে 

যায়। 

ঘেধিন টিউবারকলিন পনীক্ষা শেন হয় সেই 
দিনই টিক। দেওস| হয়। ও পি, সি, পরিমাণ 

বি,সি,জি নীা-দিকে ডেলটমেড পেশী অঞ্চলে ঠিক 

ত্বকের নীচে ইনছেকলন দে 5ঘ| 

দেওয়ার সময় শ্বান।টপু অন্থতঃ 

ব্যাসঘুক্ত স্থান ভ্রড়ে ফলে €ঠ উচিত। সেজন্যে 

ধার। ইনজেকসন দেন তারা বিশেষভাবে স্থানটি 

এবং ইনজেকসনের পিপরিগ্রটির উপর নজর রাখেন । 
পরীক্ষাকালে অথব। বি, সি, জি দেদার পম 
স্থানটকে বীজাণুশূন্ট ব| ষ্টেরিলাইজ ববার দরকার 
হঘ না। 

খুব ছোট ২০ মং কচ বাবহার কর। ভয়। এই 

সুচগ্ুলে। প্রা।টনাম ও ইপিডিয়াম ধাতুর সংঘোগে 
তৈরী করা হ্য়। দেওয়ার আগে 

সুচটিকে স্পিরিট লা্পের ত্বাচে পুডিয়ে টকটকে 
লাল করে লওয়া হয়। উত্তপ্ত করার পরক্ষণেই 
থচাঁটকে ঠাণ্ডা করবারু উদ্দেগ্যে সিনিঞ্জের পিষ্টনাট 

নামান্ত একটু ঠেলে অল্প বি, পি, জি বের করে দেওয়। 

হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ।টউবারকুশিন পরীক্ষ| 

করার সময়ও সুচটিকে উত্তপ্ত কর! হয় কিন্তু বি) পি, 

জি টিকার বেলায় যেরূপ উত্তপ্ত করা হয় সেইরূপ 

নয়। শিশুদের বেলায় তাদের চামড়া খুব পাতল৷ 

বলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ছয় 

মাসের কম বয়স্ক শিশুদের দু-দিকে একট করিয়া ছুটি 

ইনজেকসন দেওয়! হয় এবং ছুটিই পূর্ণমাত্রিক | 

সাধারণতঃ ইনজেকমন দেওয়ার আধ ঘণ্টার 

মধ্যেই ফুলা মিলিয়ে যায়। তিন চার সপ্তাহ 

ভয় । ইনজেকপন 

আট ঘিলিখিটার 

ইনজেকসন 

যন্সম! নিবারণী টিকা বি, সি,জি ৩২৭ 

পরে একটি ছোট ফুসকুড়ি বা ব্রণ দেখ। দেয়। 

অবশ্থ কখন কখনও সামান্য প্জও এই ত্রণে দেখ। 
৬ ক, এ জয় » 52 
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(টিক! দেবার ৬ সপ্মাহ পরের অবস্থ। 

দেয়) কিন্তু এজন্যে কোনও এধুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ । 

আপন। থেকেই ঘ! শুকিয়ে যায়। 

এ শেরে সাধারণতঃ থে ভাবে বি,সি,জি টিক। 

দেওয়। হয় তার বর্ণন। দিলাম । এই পদ্ধতি ছাড়। 
আর ছ একাট পদ্ধতিপ কথ! উল্লেখ করছি। 

১। বোসেন্থ্যাল্স্ মাল্টপাঙ্চার মেথড । 

২। ব্রেটির ক্গাবিফিকেসন মেথড । 

বি,সিজি টিক। ল€য়ার পর ছয় থেকে দশ 

সপ্তাহের মধ্যে টকা দন্ত ব্যক্তি প্রতিরোধশক্তি 
অর্জন করে। প্রতিরোধশক্তি অর্জন করেছে 

কিনা, তা-ও পরে টউবারকুলিন পরীক্ষার দ্বারা 

জেনে লওয়া হয়। 

বি, সি, জি ইনজেকসন ব| টকার সাফল্য সন্ধে 
আজও সকল চিকিৎসক একমত নন। কাচরাপাড়। 

যক্ষা হাসপাতালের অধ্যক্ষ ষে অভিমত দিয়েছেন তা 

আশাকরি জনসাধারণের কাজে লাগবে । তিনি 

বলেছেন--গো-যস্ম! বীজাণু এবং মানব-যক্মা বীজাণু 

প্রায় একরকম । সুতরাং বি, পি, জি ভ্যাকৃসিন 

মানবদেহে প্রতিরোধশক্তি আনতে সক্ষম । অনেক 

ডাক্তার কিন্ত এর বিপরীত ধারণ। পোষণ করেন। 
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তবে পৃথিবীর বিশিন্ন দেশে বি, সি, জি দে&য়। হয়েছে 

এবং তার পরিসংখান গুলে! দেখলে বোঝ। ঘায় যে, 

বি, সি, জি সত্যই উপকারী । 

নিয়েছে, এমন এটি লোককে 9 বক্স রোগাক্রান্ত 

হতে দেখা যাখশি। অনেকেই বি, সি, জি 

আন্গকুলেই মত প্রকাশ করেছেন। লেখক এ বি, সি, 

জি নিয়েছেন এবং জামসেদপুরের সমন্ত স্কুলের ছেলে- 
শে পন ক পা হল ৮ পাপিপক্ত ৯০৬ পপ শা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

তাহাড়। বি,পি,জি 

| ৩য় বর, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

মেয়ে এবং কারখানার আমিকদের 'এই টিক্কা! দেওয়। 

হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে অন্পই আছেন ধাবা টিক। 

নেননি । এই টিকা না লগয়ার কারণ অনিচ্ছা নয়: 

টিকা ল্ষষার সুযোগের সদ্ধবহার তারা কোন 

বানক্সিগত অস্থবিধার জন্যে করতে পানেননি। 

বিশেদজ্ঞদের মতি, পিজি আদৌ ক্ষতিকর 

নন এব এই টক। প্রাতিকেরই লগ্ধ। উচিত । 
স্পট ২ ০ পিপিপি পপি পি পদ সপাশীসীাপটিশা ৯৯০ পি পপি পা এ 

প্রধন্ধের ছবিগুলো আউ, টি, সির পাবলিক রিলেসগ অফিসের সৌজন্টে প্র।প্ত। 

আলোক সম্বন্ধে দুই একটি কথা 
শ্রীব্রজেন্দ্রন।থ চত্রবর্তী 

আলোককে বিশদূত ব পণ, উহ। 

দৃূতরূপে বাহিরের বন তখ্য দর্শনেপ্রিয়ের ভিতর দিএ। 
মনের গোচবে আনিয়া দেয় | অবশ্য, সকল ইন্দিযের 
ব্যাপারই এই 'প্রকাপ দূত সাহান্যে সাধিত ভয়; তবে 

বল। চল । 

আলোক দূতের গ্যায় ব্যাপক কর্ধশের আর 

কাভারও নভে । এই দুতেত্ধ আনীত বাত। 

সংক্ষেপে এই প্রকাণ £-আলো।ক বলে আমি 

অমুক দিক হইতে আপিতেছঠি। কম্পন আমার 

স্বভাব, আমার তীক্ষত! এই প্রকার, এই প্রকাণ 
গঠিবেগে আমি ধাবিত হই , ছন্সের পর মুহত 

হইতেই শামি টপিতে আবন্ত করি; চলাব পথের 
কোন ষ'নাদ আখাপ মান নাই । তোমার চক্ষেন 
বেটনাতে আগার পথেপ শেষ হ সেগানেই আমার 

মুত |”? এই কাপধাপান এই পদ্ধতি । 

আমর বস্কর বণ বা মাকারু সঙ্গদ্ধে যে জ্ঞান লাভ 

করি, তাহাতে কিন্তু দতের কোন ভাত নাই । 

সংবাদপত্রের নানা বিপোটার। তাহার! নান। 

দিক ঘুবিয়া সংবাদের কপি দেয় কাগজের পরিচালক 

সমিতির হাতে । এখানেই বিপোটখবের কার্য 

শেষ। সমিতি এই সকল রিপোর্টের যথাষথ ব্যবস্থ। 

করেন। অন্যান্য ইন্দ্িয়-জ্ঞানের সহিত আলোক 

দত] 

দাতের পিপোটি 5 মক্চিরূপী পরিচালক সমিতি গ্রহণ 

করেন ও মনকে বঙ্র মথাথ জান প্রদান করেন। 

কাগছের পরিচালক সমিতি কিন্তু বিপোট বের 
কপির সত্যামত্য সন্ন্ধে জুক্মবিচার করেন না, স"লাদ- 
গুলির মন্যে কোন সঙ্বন্ধ বিচার ন। করিয়। পন পন 
সাজইঘ়। ঘান। কিন্বু জড়বিজ্ঞানী ইন্দিয়গ্রাহ 

গ্রিপোট তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করেন এই জন্য 

[ধারণ বুদ্দিম| প্রদর্ণন ৪ নান। জক্মাতিচক্ম 
পরীক্ষণোপযোগী যন্থের উদ্ভাবন করেন। ইহার 

ফলে তিনি স"গ্রহ করেন এক সদ। চঞ্চল প।রম[ণবিক 

পিশ্বেন কাতিনী_পাভার নিঘামক সকল বিপানই 

তাত | 

আমাদের 

চঞ্চলতাপই একা"শ। 

বলি ফেন-উর্দে? 

আলো দূত ক্ষ পরনাণুষন জগতের 

শুধু পর্ণমাণু জগং্ই ব| 

মতাকাশে তারকারাজির 

অবকাশে বস্তহীন শুন্য দেশের ভিতর দিয়াও 
তারকারই আলোকধারা দিকে দিকে প্রবাহিত 

হয়; আর আমাদের তেজোময় সূর্ধেরই 'প্রতিবূপ 

তারকার সন্গিধানে উহ্ারই পরমাণুর তাগুব নৃত্য 
চলিয়া! থাকে । | 

সাধারণতঃ আলোককে তরঙ্গগতিরূপেই ধর! 



জুন, ১৯৫০ ] 

হয়। প্রতি বর্ণের আলোকধারার বৈশিষ্ট্য, তাহাদের 

তরঙ্গ-দৈর্ধা । নিউটনের আমলে কিন্তু এই ধারণা 
সর্ববাদিস্মত ছিল না। তিনি নিজে আঁলোক- 

ধারাকে কণ! ( কর্পাসল্) বৃষ্টিরূপে কল্পন1 করিতেন । 

বস্তর ছায়া! দেখিলে আলোকের সরল পথে গতি 

নিঃসন্দেহে মানিতে হয় এবং নিউটন মনে করিতেন 

--আলোককে কর্পাসল্-স্নোত ধরিলেই তাহার এই 
মরলগতি সহজবোধ্য হয়। হাইগেন্স্ প্রবতিত 

তরঙ্গ-তত্ব কি ভাবে আলোকের এই ধর্ম প্রতিপন্ন 

করে তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন নাই ; কারণ ইহ 
নুঝাইবার মত সমৃদ্ধি তরঙ্গ-তত তখনও আহরণ 

করিতে পারে নাই । আলোক বিজ্ঞানের অনেক 

তথ্য নিউটনের আবিষ্কৃত; তিনিই প্রথমে সদ 

আলোকে রাম্ধন্তর সপ্তবর্ণের মিশ্রণ দেখান | কিন্কু, 

তাহা সত্বেও, বিজ্ঞনজগৎ আলোক-তরঙ্গ কি 

কণাশ্রোত--এই প্রশ্নের সমাধানে হাইগেনসের 

পক্ষেই যোগদান করেন । 

ইহাঁর কারণ বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই 

বল দর্কার-সকল অবস্থায় আলোক সরলপথে 

গমন করে না। একটি অনচ্ছ পুরু কাঁগ্ বা 

ধাতব পত্রে সুশ্ম ছিদ্র করিয়া উহার পশ্চাতে কোন 

আলোকাধার স্থাপন করিলে দূর হইতে ছিদ্রটি এক 

জ্যোতি্মান বিন্দুূপে প্রতীয়মান হইবে। 

তথ্যের মীমাংসা নিউটন-তত্ব দিতে পাবে না; কিন্ত 

হাইগেন্সতত্ব পারে। এই তত্ব অনুসারে উদ্ভাসিত 

ছিদ্রের প্রতি অংশ গৌণ আলোক-উতৎসরূপে 

বর্তলাকার আলোক-তরঙ্গ বিকিরণ করিতেছে । 

এই তরঙ্গ জল-তরঙ্গের ন্ায়__ঘদিও আলোক-তবঙ্গ 

ত্রিমাতিক দেশে গোলকাকারে প্রসারিত হয়, আর 

জলের তবঙ্গ ব্যাঞ্ধ থাকে তাহার পৃষ্ঠতলে । জলের 

স্থির পৃষ্ঠে টিল্ ছুড়িলেই চক্রাকার তরঙ্গ চারিদিকে 

প্রমারিত হইতে দেখা যাঁয়। 

জন্ম হয়_জ্যোতিগ্মান বন্তর চতুষ্পার্শে, কম্পনরত 

কণা হইতে । বনু দূর গমন করার পর এই লকল 

খ 

এই 

আলোক-তরঙ্গের 

আলোক সম্বন্ধে দুই একটি কথা ৩২৯ 

আলোক-তরঙ্গের সম্মুখ পৃষ্ঠ বক্রাকার ত্যাগ করিয়। 

সমতলে পরিণত হয় । 

পুকুরের জলে দেখ! যায়--ছুই দিক হইতে 
ধাবিত ছুই তরঙ্গধারা পরস্পর ভেদ করিরা চলিয়া 
যায়। এই সাময়িক গলাগলির (98761093160) 
পরও তাহার! পূর্বের ন্যায় চলিতে থাকে । এই রীতি 
আলোক-তরঙ্গেও দেখা যায়; আর ইহা প্রচলিত 
ন। থাকিলে কোন বস্তই দৃষ্ট হইত ন।। যখনই কোন 
দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন যে সকল আলোক- 

তরঙ্গ আমাদের চক্ষে প্রবেশ করে তাহাদের 

চলার পথে বহু দিগবর্তী অনেক তরঙ্গ তাহাদিগকে 
ভেদ করে। কিন্তু সেইজন্য উহা কোন্রূপেই ব্যাহত 

হয় ন।। তাহা হইলে ছুই তরঙ্গের গলাগলির কি 

ফল ঘটে? 

এখনে একটি পরীক্ষা ও তাহার ফলের কথা 

বলিতেছি। স্থির জলের উপর দুইটি কাঠের বল 

ভামিতেছে। উহাদের গায়ে হুতা লাগান আছে। 

তাহ। পপির দুইটি বলই কিছুক্ষণ উঠানামা করাইলে 
সেই পযাঁ গতিতে জলপৃষ্ঠে তরঙগমাল! উৎপন্ন হয়। 

প্রত্যেক বল চক্রারুতি তরঙ্গধারা প্রেরণ করে। কিন্তু 

ইহাদের গলাগলিতে এক আশ্চর্য নমুনার তরঙ্গমাল! 

উৎপন্ন হয়। কোনও স্থলে চক্রাকার জল-তরঙ্গের 

ব্যতিচার ও কোন স্থলে উহারা বধিতায়ন হইয়াছে, 
আবার কোথাও গলাগলি হইয়াছে লুপ্তির কারুণ; 
যেখানে তরঙ্গের কোন নমুনাই নাই, জল সম্পূর্ণ 
শান্ত বস্থ। 

হরঙ্গ-গতির ইহ1 এক প্রারথ্থনিক প্রধান রীতি। 

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ব্যতিচার (16215157065) 1 

যে স্থলে দুই তরঙ্গের স্বউচ্চ অংশের গলাগলি 

সেখানে ঘটিয়া থাকে আয়তনের বিবৃদ্ধি, আর এক 

তরঙ্গের সুউচ্চ স্থান অপরের সর্বনিম্ন স্থান ব তাহার 

পাশে পড়িলেই তরঙ্গের লোপ বা উচ্চতার সবিশেষ 

অবনতি ঘটে । 

একই রীতি আলোক-তরঙ্গের বেলায়ও চলে। 

আলোক+আলোক নব সময় অধিক আলোক 
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নহে, 

পারে। 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগের ন্যায় বিগত 

শতাব্দীর প্রথম ভাগ নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক 

আবিষ্কারে সমৃদ্ধ ছিল। তাহাদের মধ্যে ইয়ং কতৃকি 

আলোকের ব্যতিচার প্রতিপাদন ও ফ্রেনে কতৃক 

তরঙ্গ-তত্বের বিকাশসাপন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 

মনে হয়। এই ব্যতিচার তথ্যই তরঙ্গ-তত্বানুযায়ী 

আলোকের সরল পথে চলার কারণ ব্যক্ত করে। বদি 

একই বর্ণের আলোকধারা কৌন সুক্ষ খাড়া চিবের 
ভিতরে প্রবেশ করে এবং সম্মুখে স্থাপিত পর্দায় 

চিরের ছায়া পড়ে তাহা হইলে উহার ধারগুলি তখনই 

তীক্ষ দেখায় যখন চিরের বিস্তার আলোক-তরঙ্গের 

দৈর্ঘ্যের তুলনা বৃহন্তওর। এই অবস্থায় চিনের 

বিস্তার কমাইতে থাকিলে তরঙ্গ-গতি ছায়ার লীমার 
বাহিরে চলিয়া যায়। তখন একমাজ চিবের 

সাহায্যেও এক প্রকার ব্যতিচার দেখা যায়, যাহাকে 

বলা যায় গৌণ ব্যতিচার বা ৫12:7০507 1 এরূপ 

ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত চিরের প্রতি অংশ দ্বিতীয় আলোক- 

উৎসরূপে ক্রিয়া করে। চিরের প্রতি বিন্দুদেশ 

গোলকাকার তরঙ্গধার! বিকিরণ করে। ইহাদের 
মধ্যে ব্যতিচার ঘটিয়৷ পর্দার উপর চিরের ছায়ার 

বাহিরে উহারই সমান্তরাল আলোক ও অন্ধকারময় 
বেখাসকল দৃষ্ট হয়। আলোকের মুখ্য এবং গৌণ, 
দুই প্রকার ব্যতিচারই উহার তরঙ্গ-দৈর্ধ্য নিধণরণের 
প্রণালী স্বরূপ ব্যবহৃত হ্য়। এই ছুই তথ্যের উপর 

নির্ভর করিয়া তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিধণরণের জন্য বনু প্রকার 

রন্্ নিমিত হইয়াছে। 

সর্বপ্রকার আলে! ও জ্যোতি-বিকিরণশীল সর্ব- 

প্রকার সত্তা এই সমন্ত যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষিত 
হইয়াছে। তাহাতেই পাওয়া গিয়াছে, আলোকের 

বর্ণালী। দর্শনেন্দিয়গ্রাহ আলোর বর্ণালী, পূর্ণ 
বর্ণলীর সামান্য অংশই অধিকার করে। দুষ্ট 
আলোর ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উহ্হারই বৃহত্তম তরঙ্গ- 
দের্ধের প্রায় অধেকি; অর্থাৎ লাল আলোর তরঙ্গ- 

বরং অবস্থাবিশেমে অন্ধকার হইতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য 

দৈর্ঘ্য বেগুনির প্রায় দ্বিগুণ | অথব। শব্দ-বিজ্ঞানের 

ভাষায় দৃশ্ত আলোতে বর্ণালীর এক অষ্টক মাত্র 
বিছ্যমান । ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৩৬৮ ১৯- সেঃ মিং 

হইতে ৭৮১১০-৫ সেঃ মিঃ পর্যস্ত বিস্তৃত। সমস্ত 

তরঙ্গের একই গতিবেগ (-₹৩১৮১৭১* সেঃ 

মিঃ)। সুতরাং গড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ) ৫১১০-ৎ সেঃ 

্ ০১৬ 

মিঃ ধরিলে এইরূপ তরঙ্গের বা৬১১০১। 

সংখ্য। দেশস্থিত কোন স্থির বিন্দু প্রতি সেকেও্ডে 

অতিক্রম করে। এই সকল তরঙ্গ কম্পনসঞ্ধাত; 
সুতরাং কম্পন কত দ্রুত হইলে ইহাদের উগ্তব সম্ভব 

তাহা সহজেই অনুমে্স। দৃশ্য আলোকের গড় 

কম্পন সংখ্য| ৬৮ ১০১৪ । 

স্থধ কিংবা! সাদ! আলোক বিকিরণশীল পদার্থের 

পূর্ণ বর্ণালীতে দৃশ্য আলোক অপেক্ষা বহু অংশে 
লঘুতর ও বহুগুণে গুরুতর তরঙ্গ-দৈধ্য বিদ্যমান । 

ইহার এক প্রান্তে লোহিতের পর দৈর্ধ্য-বৃদ্ধির দিকে 

লোহিতাতীত (1029-150 ) আলো । তাহার 

প্রধান গুণ, দৃশ্য আলোক অপেক্ষা অধিকতর তাপ 

বিকিরণক্ষম। বর্ণালীর এইদিকে তরজ-দেধ্য বৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি বাড়িতে থাকে । অন্যান্ত 

গুণে লোহিতাতীত ও দৃশ্য আলোতে কোন 
পার্থক্য দেখা যায় না । অপর দিকে, বেগনি আলোর 

পরে দের্ঘ্য-হ্রাসের দিকে আরও সুক্মতর তরঙ্গ 

বিদ্মান। আল্উ্রী ভায়োলেট ব| অতিবেগনি উহার 

নাম। ফটোগ্রাফিতে এই আলোর ক্রিয়াতেই ছবি 
উঠে এবং এই বিশিষ্ট গুণই ইহার পরিচায়ক । 

স্থৃতরাৎ বর্ণালীর দৃশ্য আলোক অপেক্ষা অদৃশ্য 
আলোকই অধিক। অতিবেগনি ধরিয়৷ অগ্রসর 

হইলে ক্রমে এক্স্-রে"র রাজ্য পাওয়৷ যায়। ইহাদের 
তরজ-দৈর্ঘ্য এত ক্ষুদ্র যে, আবিষ্কারের পর বহুকাল 

ইহার পরিমীপোপযোগী কোন যন্ত্র কল্পন। করা সম্ভব 
হয় নাই। সেই জন্য ইহারাও ষে আলোক-তরঙ্গ 
তাহ! প্রমাণ করিতে বহুদিন অতিক্রান্ত হয়। হন্ক 

সম্ঘপ্ধে এই অভাব দূর করেন স্বয়ং প্রক্কতিদেবী। 
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স্কটিক ও সেই জাতীয় বস্তুর অভ্যন্তরের অণু পরমাণু 
গুলি বিশিষ্ট শৃঙ্খলায় সজ্জিত থাকে। তাহার মধ্যে 
অবকাশ খুব কম; সেইজন্য একখণ্ স্কটিককে এক্স্- 

রে'র তুলনায় এক ত্রিমাত্রিক চিররাশির সমগি বলা 

যায়। এই ভাবে স্ষটিক সাহায্যে এক্স্রে'র গৌণ 

ব্যতিচার প্রতিপন্ন হওয়ার ফলে উহাদের তরশগ-দৈর্ঘ্য 

নিধণরণের পথ পাওয়া যায়। পরে আবার এই 
আবিষ্কারই বহু স্ফষটিকের গঠনবিন্ঠাস বিজ্ঞানীর 

জ্ঞানগোচর করিয়াছে । 

তেজক্ষিয় মৌল হইতে গামা-রশ্মি নামে এক 

প্রকার তরঙ্গধার৷ নিগত হয়। ইহার। মবাংশে 

এক্স্রে'র তুলা; ৩বে তরঙ্গ-দৈধ্য পঘুতর। 

আবার মহাজাগতিক রশ্মি হইতে গাম।-বশ্সি 

অপেক্ষা ও লঘুতর তরঙ্গ পাঁওয়! ষায়। 

এখন প্রশ্ন উঠে, কাভার কম্পনে তরঙ্গ উৎপন্ন 

হয় ও কি ভাবে উহা প্রসারিত হয়? ইহার সছুত্তর 

খুঁজিতে গিয়াই বিজ্ঞানী ইথার কল্পনা করেন। প্রায় 
এক শত বৎসর পূর্বে ইথারকে স্থিতিস্থাপক বলা 

হইত। উহা ছিল জেলির ন্যায় এক বস্তু, তবে 

আরও ভাঁলকা ও কঠিনতর। স্বতরাং ইহা অতি 

দ্রুত কম্পনক্ষম ছিল। কিন্তু পরে বিখ্যাত 

মাইকেলসন-মলির পরীক্ষার ফলে ও বিলেটিভিটি 

তত্ব আবিক্ষিয়ার ফলে এই ইথার পবিত্যক্ত হয়। 

দেখা যায় যে, ইথারের তুল্য যথার্থ কোন বস্ত 
এই জগতে নাই । 

আবার তড়িৎ ও চৌম্বক বিজ্ঞানেও ইথারের 

প্রয়োজন দেখা যায়। কারণ জড়বিজ্ঞানের এই 

ছুই শাখায় এমন সব তথ্য মিলে- শূন্য দেশেই 

যাহাদের প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য বন্প্রকার ইথার 

বিজ্ঞানে গ্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্ব- 

জগতের সর্বপ্রকার ধারণার এঁক্য নিধারণই 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্ত। তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইয়া! বিজ্ঞ।নী এক ইথারের সন্ধান করিতে 
লাগিলেন । মাইকেল ফ্যারাডের পরীক্ষার ফলে 

ম্যাক্সওয়েল প্রচার করিলেন যে, তড়িৎ-চৌম্বক 

আলোক সম্বন্ধে দুই একটি কথ। ৩৩১ 

বলের কম্পনে আলোক উৎপন্ন হয়। তাহার 

মতে কোন ভড়িৎ্-ব্র্তনীতে (11000 ০10০810 

পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ অতি দ্রুত বেগে পরিবতিত 

হইলে সেখান হইতে ভড়িৎ-চৌম্বক বলের তবঙ্গ 

উদ্ভৃত হইবে । এইরূপে উদ্ভৃত তরঙ্গের অস্তিতথ 
হাৎ্জ পরীক্ষায় প্রমাণ করেন। এই তরঙ্গই 

বেতারে সংবাদ বহন করে এবং রেডিওতে জনগণের 

মনোরগ্রন করিয়। থাকে । 

বেতার স্টেশনের আণ্টেনাকে আলোক-তরঙ্গ 

উৎপাদনকারী পরমাণুর সঙ্গে ভুলন! কর] যায়। 

এই আ্যাণ্টেনায় পরিবর্তী তড়িৎ্প্রবাহ সঞ্চারিত 
হইলে তাহার দুই প্রান্ত পধায়ক্রমে + ও - হয়। 
তাহাতেই উৎপাদিত হয়, উহার চারিদিকে এক 

তড়িৎ-চৌত্বক ক্ষেত্র, যাভাতে চলে তড়িৎ 

চৌম্বক তরঙ্গমালা। এই সকল তরঙ্গ সবথা 
আলোক-তরঙ্গের সমধমী। নানাপ্রকার পরীক্ষায় 

এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ম্বতরাং 

পরমাণু ও আযাপ্টেনার ন্যায় ছুই দিকে পধায়- 
ক্রমে + ও - হইয়া] পরিবতী ছি-মেরুকে (012016) 

পরিণত হয়। ইহ অসম্ভব নহে; কারণ পরমাণুর 

অভ্যন্তরে সমপরিমিত + ও - তড়িৎ বিদ্যমান। 

কারণবশে ছুই প্রকার তড়িতাধান পৃথক হইয়া 

পড়িলেই দ্বিমেঞ্চকের উত্তখ হইবে। বরঙমান 

শতকের আরম্ভ পযন্ত আলোক সম্বন্ধে তড়িৎ- 

চৌম্বক-তত্বই প্রতিষ্ঠিত ছিপ। ঠিক এই সময়েই 
এরূপ ঘটনা ঘটিল যাহাতে তত্খের মূলে কম্পন 

দেখা দিল। ঘটনাটিকে ঠিক আকম্মিক বলা 
চলে না। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ন্যায় ধীরে 

ধীরে বহুদিনের ক্রিয়ায় ক্রমে এই ঘটনা উপস্থিত 

হয়। এই ঘটনার জন্য দায়ী বিজ্ঞানী প্র্যাংক্। 
উষ্ণ বস্তর তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে অতি ক্স 

পরীক্ষা? ফলে ইনি পরীক্ষালন্ধ ফল ও ততকালে 

প্রচলিত ঘপ্ধ ও আলোৌক-বিজ্ঞানে গ্রাস্থ বিধানে 

প্রতিষ্ঠিত তত্বে সবিশেষ অনৈক্য দেখিতে পান। 

এ সকল বিধানের ছোটখাট পরিবর্তনের পর 
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তিনি তথ্যে ও তত্বে মিল আনিতে পাবেন। 

১৯০০ খুষ্টাব্দে তিনি প্রচার করেন ষে, তাহার 

পরীক্ষালকধ ফলানুযায়ী আলোকের নিঃসরণ বা 

শোষণকার্ধ নিবিশেষ ধারায় ভয় না। শক্তির 

এক সবিশেষ ধারায় খণ্ডে খণ্ডে আলোক গৃহীত 
ও নিঃহ্ত হয়। এই খগ্গুলিই প্র্যাংকের 

কোয়ান্টাম । ইহাদিগকে শক্তির পরমাণু বলা ষায়। 
কোন বিশিঞ্ বর্ণের আলোকের ( কম্পন-সংখ্যা £) 

কোয়াপ্টামে শক্তি পরিমাণ (% ৯?) 

বঙমান বিজ্ঞানে “%”  প্র্যাংক-প্ুবরূপে 

এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করি! আছে। ইহার 

পরিমাণ অতি নগণ্য । যদ্ধি শক্তি “আর্গ"-এককে 

ব্যক্ত হয় ও কম্পন-সংখ্য| প্রতি সেকেখের হাবে 

লওয়া যায়, তবে %- ৬৫১৮ ১০-২৭ আর্গ-সেকেগ্ু। 

দৃশ আলোতে গড় কম্পন-সংখা। 

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । স্থৃতরাং এই আলোর 

কোরাণ্টামের শক্তি ৬৯৫১০১৪ ১৬৫ ১৫১০-২৭ 

৪১১০-১২ আর্গ পিমাঁণে এই শক্তি অতি সামান্য । 

অথচ নিবিশেষত্বের এই সাঁমান্ত বাতিক্রমই 

বিজ্ঞানে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ আনয়ন করিয়াছে। 

৫ ব্সর পরে আইনষ্টাইন বণিলেন যে, প্র্যাংক 

সব ব্যাপার ব্যক্ত করিতে প।বেন নাই । শক্তির 

সবিশেষত্ব কেবল আলোক গ্রহণ বা নিঃসরণে 

নয়, আলোক নিজেই নিবিশ্ষগঠন তরঙ্গধারা 

নয়। পক্ষীস্তরে উহাঁও এক প্রকার আলোক-কণার 

শোত। 

বা আলোক-কোরাণ্ট1। 

ইহাই প্রাচীন নিউটন-তত্ব_নৃতন 'প্রণালীতে 

পরীক্ষালন্ধ ফলে নব সাজে সঙ্জিত। এই সম্বন্ধে 
একটি পবীক্ষ/ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য--আলোক- 

তড়িৎ প্রতিক্রিয়া । 

ক্ষুদ্র তরদ্গ-দের্ধে'র ভায়োলেট আলো কোন বস্তুর 

উপর পড়িলে তাহা হইতে ইলেকট্রন বিভাডণ কবে। 

01000-81656215-5611 নামক যন্্ সহায়ে এই 

প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা! চলে। এই যন্ত্র বর্তমানে সবাঁক- 

৬১৯১০১৪ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

এই কথার নাম ফটোন বা আনলোক-বেণু 

[ ৩য় ব্য, ৬ষ্ঠ সংখা! 

চিত্রে এ দূরধর্শন বা টেলিভিসনের কাধে ব্যবহৃত 

হর়। এই ভাবে নিঃহ্ছুত ইলেকট্রনের সংখ্য॥ 
গতিবেগ ও আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা 

কম্পন-সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

দেখা যায়, প্র্যাংকের বিধানাহুযায়ী ইলেকট্রনের 

গতিবেগ পরিবতিত হয় আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 

পরিবর্তনে । নতুবা, শুধু আলোকের তীক্ষতা 
বাড়াইলে ইলেকট্রন সংখ্যায় বাড়ে মাত্র। 

উক্ত পরীক্ষায় ভাবিবার এক কথা এই যে, কোন 
পদাথের অভ্যন্তরে অবস্থান কালে ইলেক্ট্রনে 

নিহিত শক্তি উহার নিগমণ কালের গতীয় শক্তি- 

বূপে আশা করা যায় না। কারণ, অভ্যন্তরে উহা 

অবাধ স্বাদ্বীনতা নাই ; আশেপাশের পদার্থাংশের 

সহিত ইলেকট্রনের একটা বন্ধন আছে। সে বন্ধন 

ছিন্ন না হইলে উহা বাহিরেই আসিতে পারে না। 

সেজগ্য উহাকে শক্তি দেওয়। প্রয়োজন । অভ্যন্তরের 
ইলেকট্রনগ্তলি যেন লিফটের আবোহীদের 

মত। লিঞ্টের অভ্যন্তরে প্রত্যেকেই স্বাধীন ভাবে 
চলামের। করিতে, পারে বটে, কিন্তু উপর তলায় 

যাইতে হইলে লিঞটে থাকিয়াই মাইতে হইবে। 
সেইজন্য পিউ যে কায করিণ, তাহা নিভর করবে 
দুই তুলার উচ্চতা ব্যবধানের উপদ্ব। একই 

প্রকারে ইলেকট্রনকে অভ্যান্তর হইতে পদার্থ-পৃষ্টে 

আনিতে হইলে উহাকে শক্তি দেওয়া! প্রয়োজন । 

স্ৃতরাঁং বাহিরের গতীয় শক্তি যদি ঢু হয় এবং 
উত্তোলনে ব্যয়িত শক্তি £& হয়, তাহা হইলে দেখা 

যায় থে 

1০. 274 রঃ 

শক্তি ও কম্পন সংখ্যার ঘধ্যে এই সম্পর্ক আলোকের 

তরঙ্গ তত্ব হইতে পাওয়| ধায় না। সেই তত্বানযায়ী 
বিশিষ্ট গতিবেগের ইলেক্ট্রন কখনই ন:স্ছত হইতে 

পারে না, বতক্ষণ না ইলেকট্রন (₹:+4১) শক্তি 

পায়। কিন্তু এইজন্য যে সময় অতিক্রান্ত হওয়া 

প্রয়োজন তাহা হয় না; আলোকপাত হওয়] 



জুন, ১৯৫০ | 

মাত্রই নিঃদরণক্রিয়। প্রবতিত হইতে দেখা 

যায়। | 

আইনষ্টাইনের মতে এই সমস্তার অতি সহজ 

সমাধান পাঁওয়] যাঁয়, যদি ফটোন বা আলোক-রেণুর 

অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। প্রতিটি কণায় নিহি৩ 

শক্তি (77)। এই কণা কোন ইলেকট্রনের উপর 

পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার্ শক্তি দান করিতে পারে ও 

তাহাতেই ইলেকট্রন নিঃশ্যত হইতে পারে। তাহ। 

হইলে নিঃস্থত ইলেকট্রনের সংখ একই সময়ে 

আপতিত ফটোন সংখ্যার সমানুপাতিক হইবে। 

সুতরাং উহার শক্তি আলোকের কম্পন-সংখ্যার 

সমানুপ।তিক হইবে। 

এই মতবাদ সহজে পান্তা পায় নাই। কারণ 

তরঙ্গতত্ব তখন স্থদ্রট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 

ক্রমে এমন সব পরীক্ষার ফল জমিতে লাগি, যাহা 

তরঙ্গতত্ব অপেক্ষা আইনষ্টাইন তত্বেই সহজবোধ্য 

হইল। 
তাহাণই 'এক পরীক্ষা কথা বলিরা জ্োতি- 

প্রবাহ যে সবিশেষ কোয়।ণ্টা ধারাধ ব্যক্ত হইতে 

পারে তাহার প্রমাণ দিতেছি । 

এই বথ। ব্ুকাণ হইতে জান। আছে যে, 

আকাশের শীল রং ও স্ুযাস্তের লাল রং আলোকের 

বিচ্ছুরণ হইতে উৎপন্ন । আকাশে ভাসমান ধুলিকণা 
বা ধূম্রকণার জন্য বৎসরের সকল সময় উহার যথাথ 

বং ধর! যাঁয় না। বৃষ্টির পর বাযুতে ভানমীন পদার্থ- 

সমূহ ভূতলে পড়িলেই আকাশের প্রকৃত রং দেখ! 
দেয়। ইহা উজ্জল গাঢ় নীল। উচ্চ পবতে 
আরবোহণ করিলেও এই রং প্রতিভাত হয়। কারণ, 

তখন ভাসমান ধুলিকণ। ইত্যাদি দর্শকেব নীচের 

স্তরে থাকে । ষতই উপরে যাওয়া! যায়, মাথার 

উপরের বায়ুর অণু সংখা! কমিতে থাকে বটে, কিন্তু 

আকাশের নীল রং গাঢওর হয়। যদি পৃথিবীর 

বাষুমগ্ডলের উধের্বে যাওয়া যাইত তাহা হইলে 
দিবাভাগের শুধালোকের মধ্যেও আকাশের রং হইত 

রাত্রির আকাশের ন্যায় কালো। আমাদের উর 

আলোক সন্ধন্ধে দুই একটি কথা ৩৩৩ 

আকাশ বাঁয়ুময় স্বচ্ছ পদার্থ। স্থতরাঁং ইহাই মনে 
হয় যে, বায়ুর অণুগুলিও নীল বর্ণের । স্বচ্ছ 
পদার্থের অণু এত বঙ্গীন হয় কি কারণে, তাহ 

বন্ততই আলোচনার বিষয়। 

যে বস্তর নিজস্ব আলোক নাই তাহা প্রতিফলিত 

আলোকে দৃষ্টিগোচর হয়। বাঘু সম্বন্ধেও এই কথা 
খাটে। হূর্য হইতে আলোক পৃথিবীর পবিম্গুলে 

প্রবেশ করিলে, উহার এক অংশ বাযুর অণুতে প্রাতি- 

ফলিত হইয়৷ আমাদের চক্ষে আসে। এইখানেই 

প্রশ্ন উঠে মে, এই প্রতিফলিত আলোক এই প্রকার 

উজ্জ্বল বর্ণের হয় কেন? আর উহা স্যালোকের 

নীল রং-ই বা গ্রহণ করে কেন? 

তরঙ্গ-তত্ব মতে সকল বস্তই তাহাতে আপতিত 

আলোকের কোন কোন রং শোষণ করে; তথাপি 

অবশিষ্ট প্রতিফলিত আলোকেই আমর উহাকে 

দেখি। ষে বস্তু সাদা সুর্যালোক হইতে নীল ও সবুজ 

শোষণ করিয়া রাখে, তাহ! দেখায় জরদ | এই ভাবে 

রঙ্গীন বন্ত্রমীত্রেই স্যালোকের কোন না কোন 

রং শোষণ করে। 

শোরখ্িত ও প্রতিফলিত আলোকের বিভাগ 

হয় সাধারণতঃ বস্তর বহিঃপৃষ্টে। সেই জন্য অতি 

শ্গীণ প্রলেপ দ্বার! বস্তর গায়ে কৃত্রিঘ রং করা যায়। 

আবার গলিত কাচের সঙ্গে ধাতুচর্ণ মিশ্রিত করিয়া 
যে বিশিষ্ট ধর্মের কাচ (55106051855 ) পাওয়া 

যায সেখানে আলোর বিভাগ হয় কাচের 

অভ্যন্তরে । স্বচ্ছ কাচেদ ভিতর দিয়! যাইতে 

যাইতে ধাতুচণে শোধিত ও প্রতিফলিত হইয়। 

আলোক নানা পডের দেখায় । 

এমন অনেক বস্তকণা আছে যাহার আয়তন 

(ব্যাস) দৃশ্য আলোকের তরঙ্গদৈর্যের সমান। 

এরূপ স্থলে আলোকপম্পাতে ষে ক্রিয়া হয় তাহা 

প্রতিফলন নহে। ইহার নাম বিচ্ছরণ। 
এস্থলে প্রতিফলন হয় সকল দিকে। এই 

প্রকার বিচ্ছুরণ জল, শব্ধ বা আলোক ইত্যাদি 

সকলপ্রকার তরঙ্গেই দেখা যায়। প্রতিফলক 
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কণার আকার অন্থ্যায়ী বিশিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘে/র 

আলোই অধিক বিচ্ছ্রিত হয়। অতি ক্ষুত্র 

কণা! লাল অপেক্ষা নীল আলোই অধিক পরিমাণে 

বিচ্ছুরিত করে ও নীল দেখায় । 

গতীয় তত্ব মতে গ্যাসের অণু সব্দা অস্থির । 

অতএব সর্বত্র অণুর ঘনত্ব সমান নহে। গ্যাসের 

অভ্যস্তরে স্থানে স্থানে অণুগুচ্ছ গঠিত হইয়া উহাকে 

এক বিশিষ্ট গঠনের বস্তরতে পরিণত করে। কাচের 

অভ্যন্তরে ধাতুছণের যে ব্যবস্থা, এই ক্ষেত্রেও একই 

অবস্তা । স্থতরাঁং যেস্থলেই অণুর ঘনত্বের বুদ্ধি 

ঘটিবে, সেখানেই প্রাথমিক তরঙ্গ হইতে দ্বিতীয় 

প্রকার গোলকাকার তরঙ্গধারা উৎপন্ন হইবে। 

যে ঘনীভূত অণুগ্রচ্ছ আয়তনে কোন বিশেষ তরঙ্গ- 

দৈর্ঘ্যের সমান বা তুল্য তাহা হইতে সেই আলোক 

বিচ্ছুরিত হইবে অধিকতর মাত্রায়। ঘনত্বের 

আধিক্য আশা করা যায় অতি ক্ষুদ্ধ আয়তনের 

মধ্যে । সুতরাং ক্ষুদ্র তরঙ্গ-টৈ্ঘ্যের নীল আলোকই 

বিচ্ছুরিত হয় অত্যধিক। 

ইহাই কারণ। 

আকাশের নীণ রঙের 

সাদ্ধ্য-গগনের রক্তিমচ্ছটার একই কারণ। 

স্থয যখন ডুবুডুবু তখন আমরা অরেেশে উহার 

দিকে তাকাইতে পাপ্রি। কারণ আলোক-রশ্মি আসে 

বহুদূর বিস্তৃত বায়ুন্তর ভেদ করিয়া। পথে ক্ষুদ্র 

তরঙ্গলনকল বিচ্ছুরণে সবিয়া পড়ে ও দীর্ঘ-তরঙ্গ- 

বিশিষ্ট লোহিত আলোক অবশিষ্ট থাকে ও 

আমাদের চোখে আসে। স্তরাং আকাশের 

নীল রং ও অন্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা একই 

নৈসগিক ক্রিয়ার দুই দিক মাত্র। 

ভ্যান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

আলোকের এই বকিচ্ছুরণ তড়িৎচৌম্বক 

তত্বান্ুদারে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক পূর্বে 

ব্লা হইয়াছে যে, তড়িৎ-ক্ষেত্রে পরমাণু দ্বি-মেরুকে 

পরিণত হইতে পারে। আলোক.তরঙ্গ অগ্র- 

গমনশীল তড়িৎ-চৌন্বকক্ষেত্র মাত্র। এই ক্ষেত্রে 

পরমাণু দ্বি-মেরুকে পরিণত হইয়া আলোক-তরঙ্গের 

সমান তালে কম্পমান হইবে ও নিজে গোঁলকাকার 

দ্বিতীয় শ্রেণীর তরঙ্গ নিঃসরণ করিবে । স্তরাং 

আলোক-ক্ষেত্রের প্রতি বস্তু হইতেই আলোক 

বিচ্ছরিত হইবে । তবে স্বশৃঙ্খলায় সঙ্জিত প্রতি 

পরমাণুর বিচ্ছুরিত আলে! ব্যতিচার ধর্মে পরম্পরের 

নাশের কারণ হইবে । কিন্তু পরমাণু সঙ্জায় বিশৃঙ্খলা 

আসিলে সন্মুখগামী বিচ্ছৃন্নিত আলো ব্যতিচারে 

লোপ পাইলেও দক্ষিণে, বামে ব। উধ্বে অধেঃ যে 

আলোক যাইবে তাহা একেবারে লোপ পাইবে না। 

তাহাতেই পাওয়া যায় আকাশের নীল রং । 

সাধারণ তরঙ্গ-তত্বের প্রয়োগে দেখা গিয়াছে 

যে, বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আপতিত 

আলোকের সমাঁন। বিচ্ছুরণে আলোকের কম্পন- 

সংখ্য। কিংবা তরঙ্গ-দের্ঘ্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। 

কিন্তু এক্স্-রে'র স্তাঁয় ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেলায় এই 

নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা ষায়। এক্স্রে'র বিচ্ছুরণ 

পরীক্ষা করিতে করিতে কম্পটন দেখিতে পান 

যে-_ডাইনে, বামে কিংবা পশ্চাদ্দিকে বিচ্ছুরিত 

আলোর তরঙ্গ-দের্ঘ্য আপতিত আলোর সমান 

নহে; অল্প অধিক । তরঙ্গ-তত্বে এই রহস্য অবোধ্য; 

কিন্তু আলোক-রেণু বা ফটোন-তত্বে ইহা সহজেই 

বোধগম্য হয়। 



আলোকচিত্র প্লেট ও ফিল্মের শক্তি 
ভ্রীন্ুধীরচন্্র দাশগুপ্ত 

আলোকচিত্রের প্রথম আবিষ্কারের দিনে কোন 

কিছুব ছবি তুলিতে হইলে আধ ঘণ্টানও উপর 

এক্সপোজার লইতে হইত। মাত্র কয়েক বৎসর 
পূর্বেও ৫০০ [নু & 1 শক্তির অবদ্রব বা ইমাল- 

সনকেই চকিত-চিত্র তুপিবাঁর সর্বোচ্চ শান্তি বলিয়া 
গণা করা হইত । ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলোক 

চিত্রের ব্যবহারিক গ্রয়োগ আজকাল এরূপ এক শ্রেষ্ট 

স্থান অধিকার করিয়াছে যে, ক্গীণ আলোকে গতিশীল 

বিষয়বস্তরও ছবি তলিবার প্রয়োজন হয় | বিজ্ঞানী- 

দের প্রচেষ্টায় আজ উহার শক্তি ৮০০০ [ন্ &1)-তে 

উন্নীত ভইয়াছে : তবু৭ কিন্কু এই শক্তির পূর্ণসীম 

অসম্পৃণ রহিয়াছে বলা হয়। 
সর্ব প্রথম ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে ডক্টর ফাডিনাণ্ড ভার্টার 

ও ইঞ্জিনিয়ার পি, ড্রিফিল্ড ড্রাই-প্রেটের তুলনামূলক 

পরীক্ষ| করিয়া বিশ্লেষণ করেন যে, পৃথক পৃথক সিল- 

ভার হালাইডদ্*এএর উপর আলোকের ক্রিয়ার 

তারতম্য হয় এবং অবদ্রব প্রস্তৃতকালীন তাপমাত্রার 
উপরও উহার শক্তির বিভিন্নক্রমের আলোক- 

অন্ভূতিশীলতা নির্ভর করে। 

জার্মান জোতির্বেতা 90176176 জ্যোভিবিদ্া 

বিষয়ের জন্য 9০86106-ধারাঁর প্রবর্তন করেন। 

কালক্রমে ইহাকেও আলোকচিত্র-অবদ্রবের শক্তির 

মান নিধ রণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্ত 

অবদ্রবের বর্ণান্ুভূতি ৪ আলোকগ্রহণ শক্তির ক্রমো- 

তির সঙ্গে সঙ্গে মাত্রা নিধধরণের 9০1821)61- 

পদ্ধতি আলোকচিত্রে অকেজো হইয়া পড়ে। 

এইজন্য বাধ্য হইয়া উহা পরিত্যাগ করা হয়। 
ইহার পরে চ৫০:-79০৮ধারার প্রচলন হয় 
এবং এই বিষয়ের গবেষকগণের প্রস্তাব অনুযায়ী 

মধ্যে মধ্যে এই ধারার পরিবর্তন করিয়। মোটামুটি 

একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখন ষে প্লেট বা 

ফিল্মের মোড়কের উপর 9০1)61061-শক্তির নির্দেশ 

থাকে উঠ কিন্তু আসলে আদি 9০1)617761-শক্তি 
নয়; ছ:067-7600 নিয়মে পরীক্ষা করিয়া 

9০13617)0া-শক্তিরূপে লেখা হইয়া থাকে । এই 
শক্তি নিণয়ের প্রথ। যে নিখুত হইয়াছিল তাহা 

নহে, যেহেতু একই শ্রেণীর অবদ্ুব পুনঃ পুনঃ পৰীক্ষা 
করিলে প্রতিবারেই মান শতকর প্রায় পচিশ ভাগের 

মত তফাৎ হইতে দেখ! যাইত । সেই সময়ে ইহা 

হইতে উন্নত আর কোনও পদ্ধতি এ দেশে .ছিল না 

বলিয়া! উহাই জার্মানীতে সকলে মানিয়৷ লইয়াছিল, 

যদিও এইরূপ বিশৃঙ্খল শক্তি নির্ণয়ের প্রথা গবেষক- 
গণের মনঃপৃত হয় নাই । অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাবে 
জার্ধান গবেষকগণ আলোক গ্রহণের সঠিক যন্ত্রাদি ও 

পরিষ্ফুটন রসায়ন ( ডেভেলপিং সলিউসন ) দ্বারা 

পরীক্ষা করিয়৷ অবদ্রবের শক্তির প্রায় সঠিক মাত্র। 
নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন । এই পদ্ধতিকে 1200501)6 

[705006 টব০্-পদ্ধতি বল হয়। এই পদ্ধতি 

আবিষ্কারের পর জার্মানীর অবদ্রব প্রস্ততকারিগণ 

ওই পদ্ধতি দ্বারাই অবদ্রবের শক্তি নির্ণয় করিয়া 

থাকেন। 

উপরোক্ত তিন প্রকার শক্তি-নিণয়- 

পদ্ধতির সাংকেতিক পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল £-- 

[0:01 810115610 পদ্ধতি (সংখ্যা)  & 1) 

9013611)01 ১০০ ১০) (সংখ্য।) 

[0০00501)6 

[170050:16 00 ১ - 0, (সংখ্যা), 

সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ডে চন & 10-পন্ধতি এবং 

জার্ধানী প্রভৃতি ইউরোপের অন্তান্য দেশে 901) ও 

)ব-পদ্ধতিরই পৌষধকত। করা হয়। 



৩৩৬ 

উপরোক্ত তিন প্রকার বহুল প্রচলিত শক্তি 

নিণয়ক প্রথা ছাড়া ড৬/575, 18 প্রভৃতি 

আর কয়েক প্রকার পদ্ধতির প্রচলন দেখ! যায়। 

প্লেট, ফিল্ম প্রভৃতির এক্সপোজারের পর 

পরিশ্ফুটন দ্রবণের ক্রিয়ায় অবদ্রবের নিম্নমানের 
গাঢতের উপরই প্রায় সকল পদ্ধতির শক্তি নিদিষ্ট 

হইয়। খাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই মূল বিচার পদ্ধতি 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের । এই জন্য উহাদের 

একটিকে অন্যটিতে সঠিক পরিবত্তিত করা! যায় না। 

মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য অতি নিকট সম্বন্ধ 
বিচারার্ধে ০৩) 1০০6109] [7900000217 

0013. নিম্নলিখিত তথ্য প্রচার করিয়াছেন £- 

না ৫7), 1011৭ নথ) [0] 

২০০ এ ১৬১০ ০ নি 

৪০০ ১১০1১, 2 ১৮০]১, 

চর ই ই রি 

১০০৩ বে ৩২০০ ই 

আবর [)যাব-কে মোটামুটিভাবে 9০1-এ পরি- 
বততিত করিতে হইলে টাব-এর ভগ্র/ংশের হর 

সংখ্যাটিকে উপেক্ষা করিয়া লব সংখ্যাটির সঙ্গে ১০ 

যোগ কবিতে হয় 

[0] ৮৮/১,- ১০1)0৮14 ১০)০- 90 ১৮০ 

অনেক মৌড়কের উপর 9০1) বা) শব্দ 

ছুইটি লেখা থাকে না, মাত্র সংখ্যা ও ক্রম চিহ্ন 

দেওয়া থাকে । উভয়েরই শক্তির মাত্রা ডিগ্রির 

সাংকেতিক চিহ্ন 9 দ্বার! নিদিষ্ট থাকে । সাধারণের 

যাহাতে একই প্রকার ক্রম চিহ্ছে ভূল ধারণ! না হয় 

সেইজন্য প্রথম প্রচলিত 9০-কে অপরিবতিত 

রাখিয়া )]ব-কে ভগ্রাঘশের দ্বারা প্রকাশের ব্যবস্থা! 

করা হইয়াছে; অর্থাৎ 0]. ১৩০ শক্তিকে ১৩০|১, 

দ্বার! প্রকাশ কর! হয়। 

অবদ্রবের শক্তির ক্রিয়া আলোকের উজ্জলতার 

উপর্ই নির্ভর করে। যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হউক 

ন| কেন, ধতই উচ্চ সংখ্যার নির্দেশ থাকিবে ততই 

কম এক্সপোঁজার লইতে হইবে | এ বিষয়ে ঢু & 19- 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

পদ্ধতিই সরল? কারণ এক্সপৌঁজারের সময় সর্বদাই 

বিষমান্গুপাতে থাকে । দ্বিগুণ শক্তি সংখ্যায় অধেক 

এক্সপোজার বুঝায় । যেমন :__ 
১০০ [নু &]7)-তে যদি এক সেকেণ্ড এক্সপোঁজার 

দেওয়| হয় তবে ২০০ [ &17)-তে আধ সেকেগু, 

৪০০ [নু &.7)-তে সিকি সেকেণ্ড এইরূপ হইবে । 

9০1, ও [টা পদ্ধতি কিন্তু এইরূপ সরল নয়। 
প্রত্যেক ৩/১০ বধধিতক্রমে টা দিগুণ শক্তি 

পাইয়া! থাকে 0] ১৪/১,-এর ছ্িগুণ [টা 

(১৯০/১,+৩০/১,)-])]ায ১৭০৭/১, হইতে 9০ 

এর প্রত্যেক তিন বধিতঞ্রমে দ্বিগুণ শক্তি পায় £- 

50). ২৪৭-এর দ্বিগুণ (২৪০+-৩০)- 9০1) ২৭০ 

হইবে। 

অব্দ্রবের শক্তির তারতম্য অন্যাধ়ী উহাদের 

উপর আলোক ও রাসান্ননিক প্রঞ্রিয়ার9 তারতম্য 

হয়। একই শ্রেণীর ছুই শক্তির অর্থাৎ কম ও 

বেশী খক্তির অবদ্রবে আন্পাতিক এক্সপেজার 
লইয়া একই পরিস্ফটন দ্রবণে প্রক্রিয়া করিলে 

দেখা যায় যে, একটিতে অন্যটি হইতে আলো- 

ছায়ার তীক্ষতা বেশী করিয়! ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে; 

অর্থাৎ নিদিষ্ই শক্তির আন্গপাতিক আলে।ছায়ার 

সমাবেশ উভয় অবদ্রবে সমান হয় নাই। আবার 

ছুইটি বিভিন্ন কোম্পানির প্রস্তুত একই শ্রেণীর 

একই নির্দিষ্ঠ শক্তির অবদ্রবে একই এক্সপোজারে 

একই পবিস্ফুটন দ্রবণের প্রক্রিয়ায় প্লেট বা ফিল্মের 

উপরে ঘনত্বের তারতম্য হয়। 

কোন কোন অবদ্রব একই পদ্ধতিতে বিচার 

করিয়া ইংল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড ব্যাতিরেকে ইউরোপের 

অন্যান্য দেশে পৃথক শক্তি নির্ণয় কর! হয় ₹₹- 

ইত্ল্যাণ্ডের গণনা ইউরোপের অন্যান্য 

দেশের গণনা, 

৪০০ [নু &1), ১১৩০৭ [নু & 19 (5০1, ২৩০) 
৫০০ রা ১৭০০ » ( » ২৪০) 
৯০০০ ৯ 25655 ( ঠ ২৭) 

আরও দেখ| যাঁয় যে, প্যানক্রোম্যাটিক অবদ্রবগুলি 
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হুর্যালোকে, যে শক্তির পরিচয় দেয় কৃত্রিম বিজলী 

আলোতে কিন্ত উহা হইতে অধিক শক্তির পরিচয় 
দিয়া থাকে £-- 

হর্ধালোকে হাফ ওয়াট 
বিজলী আলোকে 

৭০০ [নু 81)-২০০০][] ৪1. 

রর রী ২৫০০ ০৮১০৩ টা 

প্যানক্রোম্যাটিক ৃ 

আলোকচিত্র প্লেট ও ফিলের শক্তি ৩৩৭ 

পদ্ধতির এইরূপ অনৈক্য স্থদক্ষ আলোক-চিত্রকর 
ভিন্ন অন্টের ভ্রমোৎপাদন করিতে পারে। আবার 

প্রেট-ফিল্স ব্যবহারকারীদের উপকরণগুলির আলোক 

অঙ্ঠৃভূতিস্থচক চিহ্ অবশ্তয জানা দরকার, যাহাতে 

সে থে উপকরণগুলি ব্যবহার করিতেছে তাহার 

প্রায় ঠিক এক্সপোজার নিরূপণ করিতে পারে। 
প্রমাদশূন্য এক্সপো্জারের আবশ্কতাকে অধিক 

৯০০৬৪ সা শ৮শ্িশ শপ সি শত শত সী শা শপ শে শি শ 

লিটা সির ০০০০ 

অতিশঞ্জির খেটে সাহান্ত এক্সপোজাবে চল বিধ্বস্ত ৬বি 
ফটে_ সি, আই, এস, হিষ্টোরিক্য।ল সেক্সন, দিমলা 

সাধারণ নিয়মে নিম্ন শক্তি অপেক্ষ। উচ্চ শক্তির 

প্লেট বা ফিল্মে সিলভারের দানাগুলি অপেক্গারৃত 

মোটা হইয়া চিত্রের সৌন্দণ হ্রাস করিবে। সত্য 
বটে, বিশেষ, পরিস্ফটন ভ্রবণের প্রক্রিয়ায় উচ্চ 

শক্তির উপকরণে মিহি দানা গঠনের ব্যবস্থা আছে 
কিন্ত এইরূপ দ্রবণ ব্যবহারে স্বাভাবিক 'প্রথি়ার 

অনুপাতে অবদ্রবের কিছু পরিমাণ শক্তি হাস পাঁয়। 

ইহাঁতেই বোঝ যাঁয় যে, অবদ্রবের শক্তি নির্দেশক 

গুরত দেওয়া যায় ন।, কারণ কিছু পপ্রিমাণ এক্স- 

পোজারকে পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকীলে আয়ত্ত করা 
যায়। জবগ্ত খুব বেশী বা খুব কম এক্সপোজা- 

রের মংশোধন কর অসম্ভব। 

এইরূপ বিরোধী ব্যয়ের মীমাংসা কিরূপে 

সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিক প্রস্ততকারীর! আলাঁক- 

চিচন্রর বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের জন্যই বিভিন্ন শক্তির 

ও পৃথক পৃথক ব্ণাগ্ুভূতির খণ-চিন্র তুলিবার 



৩৩৮ 

উপকরণগগুলি সরবরাহ কৰিয়া থাকেন। রেখাচিত্র 

বা এঁ জাতীয় বিষয়বন্তর ছবিতে আলোছায়ার 
বৈপরিত্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে অবদ্রবের 
ব্যবস্থা আছে তাহার শক্ভি বিচার করিয়। আন্ু- 
পাতিক এক্সপোজারে হাঁফটোন বিষয়বস্তর সুম্পষ্ট 
চিত্র পাওয়। মাইতে পারে না। বিষয়বস্তুর শ্রেণী 
বিচার করিয়া নির্দেশকগণ দ্বারা নিদিষ্ট উপযুক্ত 
শক্তির প্রেট-ফিল্স ব্যবহার করিতে হইবে । 

ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

হয়। বূডীন প্রলেপের তাভম্যান্তসারে উহাদের 
শক্তি এক-তৃতীর়াংশেরও অধিক ভাস পায়! 

সামান্ত কম ব|বেশী এক্সপোঞ্জারে নিম্ন শক্তিপ্ন 
উপকবণপ্চলিতে যে শতি অগ্রাহ্হ করা চলে, 

অতি-শক্তির উপকরণে কিন্তু তাহা চলে না। 
অনেক ক্ষেত্রে অতি-শগ্ডিন্র গ্রেট বা ফিল্মের উপর 
নে অস্থচ্ছ কলঙ্কপাত দেখা ধায় তাহা ভুলক্ষ্য ছিদ্র 

উচ্চশন্ভির প্লেটে খুব কম্ এক্সপো জরে চলন্ত বিষঃবস্ত্বর ছবি। 
ফটে1_ সি, আই, এস, হিষ্টোরি কা!ল সেঞ্সন, দিমল! 

স্বাভাবিক বর্ণ বা রঞ্তিত আলোকচিত্র তুণিতে 
প্যানক্রোম্যাটিক অবদ্রবকেই আলোক গ্রহণের 
মূল উপাদানন্বরূপ ব্যবহার কর! হ্ইয়। থাকে। 
বর্ণবিকাশের জন্য ওই অবদ্রবের উপর তিনর্ঙা 
প্রলেপের আড়াল দেওয়া থাকে মাত্র। এই 
তিনরঙা প্রলেপ ভেদ করিয়! বাধাপ্রাপ্ত আলোক- 
রশ্মি অবদ্রবের উপর ্বভাবতঃই পূর্ণ তেজে পড়িতে 
পারে না; ফলে অবদ্রবগুলির মূল শক্তির হ্রাস 

পির] ক্যামেরা বা ক্যাসেরা-ললাইডেন মধ্যে সম্পৃং 

অজ্ঞাতপারে আলোক প্রবেশের জগ্ভই হইয়া থাকে । 

কিন্ত এই সামান্য আলোকে নিয় শক্তির প্লেট ব 

ফিল্মে এরূপ কোন অবাঞ্নীয় ক্রিয়া পরিলক্ষিত 

হয় না। অবদ্রবের শক্তির অন্গপাতে আলোকের 

আনুপাতিক দ্রুত ক্রিয়াই উহার কারণ । "  « 

প্রয়োজনবোধে বাজারে প্রচলিত প্লেট বা 

ফিল্পকেও সহজ প্রক্রিয়ায় পারদ বাঁ নিশাদল 



জুন, ১৯৫৭ _. 

বাপ্পের সাহাষ্যে অধিক শক্তির করিয়া লওয়া যার়। 

এই প্রঞ়্িয় নিম্ন শক্তির অবদ্ববগুলিৰ এ 

বুদ্ধি অল্পই হইয়া থাকে ১ কিন্তু উচ্চ শক্তির অবদ্রব- 

গুলির আন্পাতিক শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

প্রত্যেক প্রস্ততকারীর নিণয় পদ্ধতি 

ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেরই নিছম্ব একই 

এক্তি 

ভিটামিন ও উদ্ভিজ্জ হরমোন ৩৩৯ 

প্রথায় উপকরণ গ্ুপির সমানানিপাতিক শক্তি নিরিষ্ 

ভইয়া থাকে । ব্যবহারকারী যদি একই প্রস্তৃত- 

কারকের উপক্রণপগ্লি (অন্ততঃ খণ-চিজ্র প্রস্তুতের 

ছন্য) নিয়মিত ব্যবহার করেন তবে আলোকপাতের 
অবস্থ। ভেদে শিঃসংশয়ে আহ্পাতিক নিল 

এক্সপোজার লইতে পাৰিবেন। ্ 

ভিটামিন ও উদ্ভিজ্জ হরমোন 
শ্রীশচীক্্রকুমার দত্ত 

উদ্ভিদের দেহগঠন ও পুষ্টিণ 

কতকগ্ুলে! জিনিস্রে প্রয়োজন, যেঞ্চলো। ঠিক 

উদ্ভিদের খাগ্ভ-তাশিকায় পচ়েনা ; কিন্তু উদ্চিদ- 

দেভে বর্তমান থেকে এব। উত্তেজক পদাথ হিসেবে 

দেহে একটা কর্মচাঞ্চলোর সাডা এনে দেয় । ফলে, 

উদ্ভিদের দেহগঠন ও বুদ্ধি দ্রুততর হয়ে থাকে। 

কষিক্ষেত্ে প্রাণীজ সার অথা২ গোবর, মলম, 
পচা পাতা, নদামাপ পাক ইত্যাদি সার হিসেবে 

প্রয়োগ করে অনৈব ক্রত্রিম সাবের চেরে ভাল 

ফল পাওয়া গেছে । মনে হতে পাবে 

সমস্ত পদার্থে বিদ্যমান ফক্ফষথাল। নাইট্রেেজেন, 

পটাপিয়াম প্রভৃতিই হয়তো এর কারণ। কিন্ত 

বিশেষ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, উপ্ভিদদেহে 

প্রত বৃদ্ধির একটা সাড়| এনে দেবার জন্যে দায়ী 

সেই জৈব সার নিহিত জনে দ্রবণীয় কয়েকটি 

জৈব রাসায়নিক পদার্থ--অজৈব রাসায়নিক লবণ 

নয়। 

আমেরিকার কোন এক পন্নীর কৃধিকলেজের 

একজন অধ্যাপঞ্ষ ক্লাশে পড়াবার সময় ছাত্রদের 

বলছিলেন .' যে, তূক্তাবশিষ্ট খাগ্ঠসামগ্রী অর্থাৎ 

রুটি, ডাল, তরকারী ইত্যাদি ফেলে না দিয়ে 

গাছের গোড়ায় সার হিসেবে প্রয়োগ করা উচিত । 

ত্য এখন 

যে, এই" 

বক্তার শেষে ঘরে ফিরে তিনি গহিণীকে ও 

এই উপদেশ দিলেন। বাত্রির আহারের শেষে 

অধ্যাপক গৃহিণী তার সখেব তরকারীর বাগানেবু 

গছগুলোর গোডার-মাটি খুঁড়ে ভৃক্তাবশিষ্ট খান্া- 

গুলো! দেখানে আবার মাটি চাপা 

দিয়ে খিরে এলেন । গাছ গুলোকে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ 

বিতরণ কবে পত্র পু্প-ফলশোভিত সুস্থ 

দেহ সন্ডভী বাগ।নের ছবি দেখতে দেখতে তিনি 

ঘুমিয়ে পডলেন। পরদিন প্রভাতে বাগানের 

গাছের গোড়ায় জল পিঞ্চন করতে গিরে তার 

চক্ষু স্থির! প্রকাণ্ড বাগানটার ওপর দিয়ে যেন 

'একট। প্রবল বিপযয়ের ঝড় বয়ে গেছে--সমস্ত 

গাছগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে" মূলসমেত কে যেন 
উপড়ে ফেলেছে । পরবর্তী দৃশ্যে রণরঙ্গিণী বেশে 
অপ্যাপক-পত্রী শ্বামীর সম্মুধীন হলেন । খাবারের 

গন্ধ পেয়ে লুন্ধ শেয়ালের দল মাটি খুঁড়ে সেই 
খাবার খেতে গিয়ে গাছগুলোর এই ছুর্দশা করেছে। 

আত্মভোলা অধ্যাপকের এতক্ষণে উপলব্ধি হলো 

তার হিসেবে ভুল হয়েছে, ফেলে-দেওয়া এই সব 

খাগ্সামগ্রী প্রথমে পচিয়ে তারপর সার হিসেবে 
গাছের গোড়ায় দিতে হবে। এসব উদ্তিজ্জ ও 

প্রাণীজ দ্রব্যগুলো পচে গিয়ে এমন কতকগুলো 
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জৈব বাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে, যেগুলো 

গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত সহায়তাকারী এবং 

একান্ত আবশ্তক। গাছের বুদ্ধিসংক্রান্ত এই 

জিনিসগুলো সম্বন্ধেত চাষীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । 

গাছের শিকড় ও পাতার কুঁড়ি বড় হওয়ার 

সঙ্ষে সঙ্গেই গাছের ডালপালার বিস্তার হতে থাকে। 

পাতা থেকে পাতার কড়িতে একপ্রকার রাসায়নিক 

পদাথের প্রবণের ফলেই নাকি কুঁড়ির দ্রুত বৃদ্ধি 

হয়। যে কুঁড়ির দিকে প্রথমতঃ সেই প্রবাহ 

সঞ্চলিত হয় সেই কুঁডিটই প্রথম বড় হয়ে থাকে 

এবং অন্যান্ত কুঁড়িগলোর বুদ্ধি স্থগিত থাকে । 

কাজেই দেখা যায় যে, গাছের কোন কোন অংশ 

বেশ বড় হচ্ছে, আবার কোন কোন অংশ মোটেই 

বাড়ছে না। সেই বাসায়নিক পদাথ গুলোকে যদি 

কোনক্রমে সেই দিকে চালনা কর] যার তাহলেই 

আবার সেই অংশগুলে। বড় আস্ত 

করবে। গোলআলুাতে যখন অসুর সঞ্চার 

প্রচণ্ড উদ্দীপণার সঙ্গে সেই অঙ্কুর অতিপ্ত শাখা, 

প্রশাখ। বিস্তার করতে আপগ্ত করে। অঙ্কবের বুদ্ধি- 

সহ।য়ক রাসায়নিক ছিনিসগুলোর উপস্থিতিই এর 

কারণ। বীজ-আলুর আয়তন হাঁস পাওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শাখাবিন্তীবের পুবেকার সেই 

উত্তেজনীও ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আমে এবং মেই 

বীজ থেকে যে গাছ হয় তাতে খুব কম আলু 

জন্মে থাকে । এর কারণ-- গাছের খান্গের অভাব 

নয়, গাছের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির উপযুক্ত যথেষ্ট খাদ্য 

বীজদেহে বর্তমান থাকে । আঁপেলমন নামক 
একজন কৃধিবিজ্ঞানী দ্রেখিয়েছেন, আলুর বীজে 

বৃদ্ধি-সহায়ক এক প্রকার রাঁপার়নিক পদার্থ স্বল্প 

পরিমাণে বর্তমান থাকে । বীজ থেকে প্রথম কুঁড়ি 

নির্গমনের সময় তার চারদিকে কোধগুলোর সংখ্যা 

ও আয়তন যদ্দি খুব কম থাকে তাহলেই সেই 

বৃদ্ধি-সহায়ক পদার্থগুলো কুঁড়ির ডগায় ঠিকভাবে 

ক্রমাগত সঞ্চালিত হতে পারে না। ফলে, সেই 

হতে 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, | ৩য় বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ শীর্ণদেহ ও ক্ষীণ-প্রসবিণী 

হয়ে থাকে । আরও অনেক পরীক্ষায় জানা গেছে 

যে, এই বৃদ্ধি-সহায়ক পদার্থ গুলো উদ্ভিদের অজৈব 
রাসায়নিক খাদ্য নয়-_এগুলে৷ জটিল জৈব রাসায়নিক 

পদার্থ--ভিটামিন ও হরমোন জাতীয় । 

প্রাণীদেহের গঠন ও পুষ্টির -জন্তে ভিটামিন 

প্ররোজন। এই ভিটামিন খাছ হিসেবে আমরা 

পেয়ে থাকি উদ্ভিদ থেকে । স্বচ্ছ জলের শ্ঠাওলা 

জাতীয় নিয়শ্রেণীর কতকগুলো উদ্ভিদের নাকি 

অন্জৈব পদার্থ থেকে জটিল জৈব পদাথ-_ভিটামিন্ 

তৈরীর সামর্থ্য আছে। কোন কোন চা'লে 

ভিটামিনের পরিমাণ বেশী, আবার কোন কোন 

চালে কম। উতপন্তিস্থান ভেদে ভিটামিনের 

পরিম।শের এই তারতম্য হয়ে থাকে । মাটির মধ্যে 
এখন কিছু জিনিস রয়েছে, যা থেকে উদ্ভিদ ডিটামিন 

তৈরী করতে সমর্থ হয়। জীবদেহের পুষ্টিসাধনে 

ভিট।মিন অপন্রিহাধ, সন্দেহ নেই; কিন্তু উদ্ভিদ 

কি শুধু জীবের প্রয়োজন মেটাতেই ভিটামিন তৈরী 
করে তার নিজের স্বার্থ কি এতে কিছুই নেই ? 

গশহাজার ভাগ জলে একভাগ আআস্কনুবিক আযাসিড 

অর্থ ভিটাখিন পি মিশিয়ে দেখা গেছে, তাতে 

বীজেব অস্করোদগম খুব ভুত হয়েছে; কিন্তু এই 
ভিটামিনের পরিমাণ ৫০ গুণ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে 

অঙ্কুর বুদ্ধির ভ্রতত| এবং নির্গত ডালপালা ও 

শিকড়ের ওজন যথাব্রমে শতকরা ৩০ ও ৫০ 

ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । বিভিন্ন গাছের পক্ষে এই 

বুদ্ধির পরিমাণও বিভিন্ন। এখন নিশ্চিতরূপে 

প্রমাণিত হয়েছে যে, ভিটামিন গাছের বুদ্ধি ও পুষ্টির 

সহায়ক । কাজেই গাছের গোড়ায় ও নাকি ভিটামিন 
পিঞ্চণ দরকার । গাছ থেকে ভিটামিন পেতে হলে 

গাঁছকেও ভিটামিন খাওয়াতে হবে ব্যাপার মন্দ 

নয়। ভিটামিন বি-১, বি-২ঃ বি+৩, নিকোটিনিক 

আমিড, ফোলিক আাসিড, ও ভিটামিন-সি গাছের 
বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যক বলে জানা গেছে । ্ 

মানুষের জীবনীশক্তির মূল আধার--উৎসাহ 
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ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির সহায়ক এগ্োক্রাইন গ্রস্থি- 

নিঃস্ত 'এক প্রকার জটিল রাসায়নিক পদার্থের নাম 

হরমোন । শরীরধস্ত্রের বিচিত্র ক্রিয়া নির্বাহের এরাই 

কর্মস্বরূপ | উত্ভিদদেতেও নাকি হরমোন আছে। 

তাঁদের দেহ বৃদ্ধি ও গঠনকাধে এদের কাধকারিত। 

অসীম । গাছের এক অংশে উদ্ভুত তয়ে ক্যাথ্য়াম 

স্ত্রনালী অবলম্বনে তার দেহের বিভিন্ন অংশে 

প্রবাহিত হয়ে এই হরমোন শিকড়ের দিকে অগ্রসর 

হয়। এই 'প্রবাহ-পখের যেখানে যেখানে হরমোন 

জমতে স্থরু করে সেখানেই কোধগুলে। দত বুদ্ধি 

লাভ করে। কোথাও শিকড দ্রুত পসারিত হয়, 

কোথাও গাছে শীঘ্র ফল ধরে, আনার কোথাও দ্রুত 

ফল-ধরা ও পাকা আবস্ত হরে ঘায়। গাছের এই 

বনুমখী কম্ধার।র পার্ক * বাহক এই হরমোন । 

বীজনির্গত অঙ্কবের পাত * শিকডের ডগায়, 

পাতার কু'ডিতে এব' সবুজ শ্য(ছলার মপোণ এই 

হরমোনের সন্ধান পাণ্য়। গেছে । হরমোন গাছের 

কাণ্ডের ডগায় সবোচ্চ কোষ গুলোতে জন্মলাভ করে? 

কোষের সাইটোপ্রাজমের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে 

অপেক্ষাকৃত বড এপিডাবুম্যাল কোষগুলো তে প্রবেশ 

করে । কলে সেই কোমগ্ুলে। বুদ্ধি পেয়ে প্রসার লাভ 

করে 'এবং গাছের অগ্রভাগ একটু বেঁকে যায়। 

গাছ যেদিকে আলো পায় তার বিপরীত দিকের 

অংশে হরমোনের স্বোত প্রবাহিত হয় বলে সেদিকের 
কোমগুলো বড় হওয়'র উষ্চিদদেহ আলোর দিকে 

ঝুঁকে পড়ে, অর্থাৎ যেদিক থেকে আলো আস্ছে 

গাছের ডগ সেইদিকেই বেঁকে যায়। অনেকে 

বলেন- উদ্চিদ-কোষের ভাঙ্গন কাষেও ( অর্থাৎ 

একটি কোষ ভেঙ্গে গিয়ে ছুটি কোষে পরিণত হয়-_ 

সে ছুটি কোষ বড়,.হয়ে আবার ভেঙ্গে গিয়ে ৪টি 

কোষে পরিণত হয়_-এভাবেই গাছ বড় হয়ে 

থাকে ) প্রেরণার সঞ্চার করে এই হরমোন । 

ৃ তাগেই বলা হয়েছে মে, হরমোন কতকগুলে। 

জটিল জৈব রাসায়নিক পদীর্থ। বিজ্ঞানীর! উদ্ভিদ 

থেকে এই সমস্ত পদার্থ নিষফাশন করে তাদের 

ভিটামিন ও উদ্ভিজ্ঞ হরমোন ৩৪১ 

গুণাগুণ পরীক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন এব কৃত্রিম 

উপায়ে প্রস্তুত অনেক পদাথও উদ্ভতদদেহে প্রয়োগ 

করে করেকটির এই বৃদ্ধি-সহায়ক গুণ আবিষ্কার 

করেছেন । এই কৃত্রিম হরমোন-মিশ্রিত জলে 

উদ্ভিদের শাখা ব| পল্লব বসিয়ে রাখ! হয়। উদ্ডিদ 
দেহে এই মিশ্রণ সুচীপ্রয়োগে ব্যবহৃত হতে পারে, 

কিংবা মলমের মত কাণ্ডে বা পাতায় 

মাখিয়ে দেওয়া বায় । পরীক্ষায় দেখা যায় যে, 

কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ-শাখ| থেকে বন্ধ শিকড় 

গিয়েছে, কোথাও কাগুদেশ ফুলে উঠে বেঁকে 

গেছে, কোথা 5 প্র শীষ প্রত বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার 

কোথাও বা পত্রদণ্ড দীর্ঘতর হ্যায় নেকে গেছে। 

এগুলো সদই হরমোনের ক্রিয়া । কৃত্রিম হরমোনের 
নধ্যে ইনডোপ-প্রপিগনিক আসি ফিনাইল- 

আযাঞ্রিলিক আপি, কিনল-প্রপি নিক আযাসিড, 

ইথিপণিন, আপি।টলিন গস, ন্াপথেলিন আ্যসেোট ক 

আযমিড ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। 

গাছের বুদ্িসহায়ক এই পদার্থগুলে। হয়তো তার! 

নিজের। তৈরী করে না ভয়তো। মা।ট থেকেই 

এগুলো! শোষণ করে থাকে । ভিন্ন জিন্ন হরমোনের 

আবার ভিন্ন ভিন্ন কাজ-_-কৌোন কেন হরমোন কোধ- 

বিশঞ্তিকরণে সাহায্য করে, আবার কেউ কেউ 

শিকডেরু বুদ্ধি সম্পাদন করে। শীঘ্র ফুল ও ফল 

উৎপাদন করা, ফল পাকাঁর সময়কে দীর্ঘতর করা, 

ফল হওয়ার আগেই ফুল ঝবে না পড়া, ফলের আকার 

বি কর] ইত্যাদি বহুবিধ কাষে বনুপ্রকীর হরমোন 

নিয়োজিত আছে । 

কলমের গাছে ভাল ফুল বা ফল ধরে। 

গ।ছের ডালেই শিকড় উৎপাদন করতে হয়। 

কৃত্রিম হরমোনের সাহায্যে এই কলম তৈরী করা 
সহজ হয়েছে । কোন কোন গাছের ডাল কেটে 

ইনভোল আসেটিক,-প্রোপিগওনিক ও বিউটিরিক 

আসিড বা হাপথেলিন আসেটিক আযাস্ডি মিশ্রিত 

জলে ডুবিয়ে রেখে দেখা গেছে-_-তাতে দ্রুত 

শিকড় সঞ্চার হয়েছে এবং সংখ্যায়ও তারা হয়েছে 



৩৪২ 

অজস্ব। চারাগাছের মুলসখেত তুলে এনে যদি 

কিছুক্ষণ কার্বন মনোকসাহড গ্যাস বা এসিটলিন, 

ইথিলিন, নিউটবিক আসিড প্রভৃতির সংস্পশে 

রাখ! যায় তাহলে শিকড়গুলে। দ্রতবেগে বেড়ে 

উঠবে এবং আর অনেক নতুন শিকড গঙ্গাবে। 

কাবন মনোক্স।ইড মান্টষের পক্ষে তীব্র বিষাক্ত 

গ্যাস--কিন্ধ উদ্ভিদের পক্ষে নয় । 

কিন হরমোন প্রয়োগ কৃষিকাঁষে একটা বিশেষ 

উন্নতধরণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থ। বলে প্রমাণিত 

হয়েছে। একলক্ষ ভাগ জলে মাত্র ১ ভাগ 

হ্যাপথেলিন আসেটিক আপিডের মিশ্রণ কোন 

কোন গাছের পক্ষে প্রভূত উপকার সাধন করেছে। 

কোন কোন স্থানে আপেল ও পীচ ফল পাকার 

আগেই গাছ থেকে ঝবে পড়তে দেখ! যায়। 

এই হরমোনের দ্রাব্ণ পিঞ্চনে গাছ এই রোগ 

থেকে মুক্তি পেয়েছে। আঘাত পেয়ে বৃক্ষদেহের 

কোন স্থানে ক্ষতের হট্টি হলে বা মচকে গেলে 

সেই স্থানে মলমের মৃত করে এই পদার্থ টি 
(১%) লেপন করলে ক্গত বা আঘাত-প্রাপ্ু 

স্থান নিরাময় করা যা়। অনেক সময় গোপ- 

আলু, মিষ্টিমালু, আদা, কচু প্রভৃতি মাটিতে 

রোপণ করে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরেও অঙ্কুর বা 

শিকৃদগম হয় না। ফিনাইল আসেটিক আপসিড 

প্রয়োগে তাদের নেই স্থপ্টি ভঙ্গ কর! সম্ভব ভয়েছে। 

এলান্টয়েন নামক পদার্থ টি উদ্ডিদদেহে শ্ুচী- 

প্রয়োগে প্রবেশ করিবে গাছে খুব শীন্ব বড় আকাগের 

ফুল ধরানো বেতে পাবে । থায়োইউবিয়া প্রয়োগ 

করে ফলের বিকৃত বং ধরা বন্ধ করতে পার! যায়। 

মানুষ ও জীবজন্তর প্রত্নীবে প্রচুর পরিমাণ ইউরিক 

আঁসিড আছে; তা থেকে সহজেই এই পদার্থ টি 

তৈরী করা সম্ভব। গাছপালা পচে গিয়ে যে 

আবর্জনার স্ষ্টি করে তাতে হিউমিক আযাসিড 

তৈরী হয়। এই আপিভ গাছে প্রঞ্জেগ করলে 

গাছের রং হয় গাঢ় সবুজ, সেই জন্তে পচা পাতা 

ইত্যাদি গাছের গোড়ায় সারর্ূপে দেওয়া হয়ে 

গান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

থাকে। ২৪ ভি নামক রাসায়নিক পদার্থ টির 

আজকাল খুব খ্যবহার চলছে । আমেরিকার 

বহু কথিক্ষেত্ে আগাছ। নিবারণ ও ধ্বংসের কাজে এই 

পদার্থটির যথেচ্ছ বাবহার হচ্ছে । কিন্তু স্বল্প পরিমাণে 

এই পদার্থটি ব্যবহার করলে নাকি এট] উদ্ভিদদেহে 

বৃদ্ধি-সহায়ক বস্ত্রবূপে কাজ করে থাকে । অধিক 

পরিমীণে যেটা বিষ, অল্পমাত্রায় সেটাই আবার ওষুধ। 

অষ্টেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের সরকারী রুষিবিভাগ 

একলক্ষ ভাগ জলে ৭ ভাগ ২-৪ ডি গুলে নিয়ে 

ফলধরার কয়েক সপ্তাহ আগে সিঞ্চণ করে দেখেছেন 

যে, তাতে ফল পাকার আগেই যেসব ফল ঝরে 

যায় তার্দের তুলনায় সখা! অনেক হাস পেয়েছে । 

আরও দেখ। গেছে যে, ক্লোবো-ফিনক্সি আযসেটিক 

আসিড এবং শ্য/পথক্সি আসেটিক আ্যাসিডের 

দ্রাবণ সিঞ্চণে কালোজামের গাছে গ্রচুণ ফল ধরেছে 

এবং ফলের আকার এবং ওজন « বেশ বেড়ে গেছে। 

(এই ছুটি পদখের জলজ আগাছ1 ধ্ব"সকারী 

শক্তির পরীক্ষ। লেখক করে দেখেছেন )। সখের 

কথা আমাদের দেখে বহু গব্ষেণাগারে উদ্ভিজ্জ 

হর্মৌন নিয়ে পরীক্ষা চলেছে এবং অনেক স্থলে 

সাফল্য লাভও ঘটেছে । 

একথা বলাই বাহুল্য থে, হপমোন কেবলমাত্র 

উদ্ভিদদেহে, উত্তেজন| বা! প্রেরণ।র সর্শর করে। 

স্স্থদেহ গাছ ও প্রচুর ফুল ফল পেতে হলে শুধু 

হরমোনের প্রাচুষ থাকলেই চলবে না-আাহাবের 

প্রাচ্য চাই; কারণ খাছ্যই তাকে করে তুলবে 

সুস্থ ও সবল। স্ুস্থদেহ উদ্ভিদই হবে বু ফল- 

প্রসবিণী। উপব!সী দেহে শুধু হরমোন ইন্জেকসন্, 
দুর্বল দেহধারী লোকের প্রচুর মগ্ধপানের মত 

এনে দেবে_ উত্তেজনার শেষে, জড়তা, অবসাদ ও 
ক্ষয়রোগ । কাজেই কৃষিকাষে সাফল্য লাভ করতে 
হলে দরকার--জমিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ, গাছের 
ব্যালেন্স ডায়েটের ব্যবস্থা, উদ্ভিদের দেহগঠন ও 
থাগ্চ উৎপাদনপ্রণাণী লন্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও। 
অভিজ্ঞতা এবং মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে-পড়া উত্ভিদদেহে 
উত্তেজনার সঞ্চার। 



আস্ভান্ত আরেনিয়াস্ 
প্রীসরোজকুমার দে 

য| সত্য, ত1 প্রকাশ পাব্ইে একদিন । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিবিজ্ঞ মা্ষ যে নতুন সত্যের 
রূপকে গ্রহণ করতে পারে না-শ্বার্থবশতঃ তাকে 

মিথ্যা বা অসম্ভবের কোঠায় ফেলে দিতে দ্বিধা করে 

না, তারাই পরে বাধ্য ভগ সেঃ সত্যকে সাঁদরে গ্রহণ 

করতে-ষখন সত্য তাৰ আপন প্রভার বিকশিত থে 

এগে। আরেনিরাসের প্রথম গব্ষেণাপন্ধ ইলেক্ট্রো- 

নাইটিক ডিলেসিয়েশন খিয়োরী' সেদিনের সনাতন 

নৃতাবলঙ্গী বুটশ রসায়ন-বিজ্ঞানীর। “অসম্ভব বলে 

অবহেল| করেছিলেন; কিন্তু ভাদেরই একদিন 

পরাজয় স্বীকার করে এই খিয়োনীকে গ্রহণ করতে 

হয়েছিল এবং তারই ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানে নতম 

অপ্যায়ের চন। হয়| 

পেক মালারে অন্তর্গত উইজক্ গ্রামে ১৮৫৭ 

সালে ১৯শে কেব্রুয়াণ্রি আনেনিয়াসের জন্ম হয়। 
তার পুবপুক্রম্র! ছিলেন ক্ষষক শ্রেণী ক্ত_চাববাস 
করেই জীবনধাত্রা শিবাহ করতেন। ত্রমে তাদের 
সেই *চাষের কাবুবার উঠে যাব। আরেনিয়াসে 

যখন জন্ম হয় তখন তার পিতা ছিলেন এ গ্রামের 

একট জমিদারীর ম্যানেজার । কিছুকাল পরে 

উইজক্ থেকে বস্বাদ উঠিয়ে তার। উপসালা নামক 

একস্থানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে খাকেন । 

স্কুলেব পড় শেষ করে আরেনিয়াস উপসাল। 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। কলেজ 
জীবনে তিনি যে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন তা নয়-_ 
তবু তিনি অধ্যাপকমগ্ডলীর কাছে একটি কারণে 
বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন।  উপ- 

সালায় ছাত্র-পরিচালিত “'অরোর| ক্লাব নামে একটি 

ক্লাব ছিল। ক্লাবের বৈশিষ্ট ছিল--এর থা কিছু 

আলোচনা, ব্্তৃত। সমস্তই রাত্রে হতো এবং সারা 

রাত্রি চলতো । এই বৈশিষ্টোর জদ্তে ক্রাবটি 

জনসাধারণের কাছে খুবই পরিচিত ছিল। এই 

ক্লাবের সভাপতি হিলেন আরেনিমাস, তাই তার 

নানট| অনেকেই জানতো । 

কলেজের পড়া শেষ হলে আরেনিরাস রসায়নে 

গবেষণা করবার জন্যে ষ্টক্হল্মে চলে যান। সে 

সমঘ়ে চিনি প্রভৃতি বস্তর আণবিক পরিমাপ স্থির 

করা একটি দুরূহ কাছ হিল। কি উপায়ে এদের 

আণ্বিক পরিমাপ স্থির করা যায় সেই সন্ধে 

আরেনিয়াস গবেদণ। আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ 

পধস্ত দেখা গেল, তিনি য| ভেবে কাজ আরন্ত 

করেছিলেন তা ব্যর্থতায় পর্ববগিত ভলো। তিনি 

কিন্ত নিকতসাহ হলেন না। তখন তিনি নানা- 

রকমের পপ্ট ললুুশনে বিছ্যাৎপনিধাহন সঙ্ধন্ধে। 

গবে্ষণ। আবন্ত কবলেন। 

কুসিয়াস প্রমুখ বিজ্ঞানীর] পূর্বেই আবিষ্কার করে- 

ছিলেন যে, আসি, বেদ বা সল্ট, মৌলিক পদার্থ 

দ্বারা গঠিত। এদের বল। হর ইলেকক্রোলাইট । 

ইলেকট্ররলাইটকে জলে দ্রবীভূত করে যদি তাতে 

বিদ্যুৎ প্রবাহিত কর| ফা তাহলে সেই মৌলিক 

পদার্থ গুলে! বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরস্পর ছুটি 

বিপরীত ইলেকট্রোড.ব। তড়িংদ্বারে গিয়ে অবস্থান 

করে। আরেনিয়াস পরীক্ষা করে দেখলেন যে, 

কোন ইলেকট্রোলাইট জলে দ্রবীভূত হলে তার 

মৌলিক পদাথগুলো বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন অগুতে 

বিভক্ত হরে চতু্দিকে ছড়িয়ে থাকে। তিনি এই 
অণুগুলোর নাম দেন আয়ন। এই আয়নগুলে। ছুটি 

বিপরীত তড়িত্যুক্ত অবস্থায় থাকে । যখন ইলেকট্রো- 
লাইটের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তখন 

তড়িৎযুক্ত আয়নগুলো নিজ ধর্মীল্যায়ী ছুটি বিপরীত 
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তড়িৎদ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং সেখানে 

তড়িৎ্বিযুক্ত হয়ে যায়। যেমন, সোডিয়াম 
ক্লোরাইডের (পণ জল ) লোডিয়াম পজিটিভ এবং 

ক্লোরিন নেগেটিভ আয়নে বিভক্ত হর। বিদ্যুৎ 
প্রবাহিত হলে সোডিয়াম আয়ন নেগেটিভ তড়িৎ- 

দ্বারে যায়, কারণ সেটি পঙ্গিটিভ তড়িতযুক্ত এবং 

ক্লোরিন আয়ন পজিটিভ তড়িদ্বারে যায় কারণ সোট 
নেগেটভ তড়িতযুস্ত । একে বলা হয় “ইলেকট্রে। 

লাইটিক ডিসেসিয়েন ব| আইরোনাইজেসন”। 

আরেনিয়াস আরও দেখালেন যে, এই তড়িতযুক্ত 
আয়নের জন্তেই ইলেট্রে(লাইটের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাত 

সগ্ভব হম, কারণ ভতিতযুক্ত আরন প্চণে। বিদ্যুৎ 

পরিবহনের কাজ করে। 

প্রশ্ন ৪ঠে কোন কোন সলুাখনে খুব সহজেই 

বিদ্যং্প্রবাভ চলতে পারে এব কতকগুলোতে 
আবার প্রবাহ কম কিন্তু উভয় গেত্রেই 
সল্যুশন যত তরল হয় ততই তার বিছ্যুত-প্রবাভের 

মাত্র! বেড়ে যায়-এগপ কারণ কি? আবেশিয়াস 

পনীক্ষ! কবে বললেন, ঘে সকল ইলেকট্রোলাইট 
জলে দ্রবীভূত হলে বহুসখ্যক আরনে বিভক্ত হয় 

তাতে অতি সহজেই বিছা প্রবাহ পরিচালিত হওয়। 

সম্ভব; যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, কষ্টিক সোডা, 

ভাইড়োক্লোরিক আপিড প্রর্তি। এবং যে সমস্ত 

ইন্জেকট্রোলাইট জলে ত্রবীভূত হলে কম সংখ্যক 

আয়নে বিভক্ত হয় তাতে কম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়) 

যেমন আযমে।নিয়াম হাইড্রেট, আসেটিক আযপিও 

প্রভৃতি । এ ছাড়া সল্যুশন ঘত বেশী তরল হয় 
তত বেশী আরনে বিভক্ত হয়; সেগন্যে বিদ্যুৎ 

প্রবাহের মানও বেড়ে যায়। আবেনিয়াম আরও 

দেখলেন যে, কোন সলুশনে বিছ্যুৎপরিবাহন ছুটি 

জিনিসের উপর নির্ভর করে- একটি আয়নের সংখ্য। 

ও অপরুটি আয়নের গতি । উগ্র আীসিড, বেস ব| 

সণ্ট সল্যুশনে বিছ্যুৎপরিবাহন বেশী; কারণ 

আ্াসিডের হাইড্রোজেন আয়ন (77+) এবং বেসের 

হাইড্রোক্সাইভ আম্ননের (077-) গতি খুব বেশী। 

রন 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান | ৩য় বর্ষ, ৬ষঠ সংখা। 

তাছাড়া প্রতি সন্ট সন্গুশনের বিছ্যুতৎপরিবাহন 

বেশী। | 

১৮৮৩ পালে এই সকল বিষয় এবং পরীক্ষা 

পর্কা ফল সহযোগে আরেনিয়াস একটি 

থিসিস লিখলেন। তার খিসিসের বিষয়বস্তু হলো 

“ইলেকটি,ক্যাল কগ্াক্টিভিটি অফ. ইলেকট্রোলাইট্স্ 

ও এক্সটিমূলি ডাইল্যুট আযাকোয়াস সল্যুশন্স্ এবং 
কেমিক্যাল থিয়োরী অফ. ইলেক্ট্রোলাইট্স্”। 
এদিকে “আয়ন' কথাটি নতুন বলে তিনি খিসিলের 

মণ্যে এ কথাটিকে সোঙ্গাস্থদি শিখতে সাহস 

পেলেন ন।। কাজেই “আবন? বস্তটিকে বোঝবার 

জন্যে তাকে বনু অনাবশ্যক কথ। লিখতে হলো; 

কুলে থিসিস।ট অত্যন্ত বড় হয়ে গেল। খিসিসটি 

তিনি 'আকাডেশি অক সাইন্সেমএ রসাধন সম্বন্ধে 

থিসিস গ্রহণের ভারপ্রাপু একছন কর্মচারীর হাতে 

দিয়ে এলেন। লোকটব কাজই ছিল, বে সমস্ত 

থিশিল তার কাছে আসবে সেগুলোকে নিরমানবারী 

উপপাল। নিশ্বধি্যালপঘ়ে পাঠিয়ে দেএয়।। আরে- 

নিরাসের থিসিসটি হাতে নিয়ে কর্মচারীটি বিম্মিত 

হয়ে বললেন যে, এর পুবে মে কোনদিন এতব্ড 

থিসিস পার নি। তাই সেদিন তিনি ডেবেছিলেন, 

আবেনির।স পুঝি একজন খুব বিজ্ঞ রসায়নবির 

এদিকে পরীঞ্ষকবুন্দ খিসিস।ও পড়ে আরেনিয়সকে 

একেবারে নিরেট বোক। বলে মনে করলেন। 

আয়ন সঙ্গন্ধীয় বা!পাব।টকে তার! *আযবসাড? বলে 

উড়িয়ে দিলেন। অতি সাণান্যের জগ্তে তিনি 

ডক্টরেট পরীক্ষার ফেল হবার হাত থেকে বেঁচে 

গেলেন। শেষে উপলাপ। বিখ্ববিদ্াালর খেকে তাকে 

এক।ট চতুথশ্রেণীর 'উক্টরেট' উপাধি দেওয়া হলো । 

পরীক্ষকবৃন্দের এই আচরনে আরেনিয়াস খুবই 

মনংক্ষু্ হলেন। তবু রপায়নে গবেষণা করবার 

আগ্রহ তার অদম্য । তিনি একদমই নিরাশ হলেন 

না। তার কাছে থিসিসের যে ক'টি প্রতিলিপি 
ছিল সেগুলোকে তিনি ডাক মারফৎ বিখ্যাত 

কথেকজন রসায়নবিজ্ঞানীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 
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আশা ছিল যে, তার তার থিসিসের মধ্যে নতুন 
কোন সত্যের সন্ধান পেতে পারেন-_ষ1 পরীক্ষকবুন্দ 
পাননি । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন ছাড়! আর 

কেউ তার কথায় সাড়। দিলেন ন]। 

বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলহেল্ম্ 
অষ্টওয়ান্ডের কাছেও থিসিসের একটি প্রতিলিপি 
পাঠানো হয়েছিল। আরেনিয়াসের রচনাটি তিনি 
বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়লেন ; কিন্ত সঠিক বিষয়টি 
বুঝতে পারলেন না। তাই বলে তিনি সেঁটকে 
বাজে রচন। ভেবে অবহেল। করলেন না। আরেনিয়াস 
কি বলতে চেয়েছেন তা সঠিক জানবার জন্যে তার 
মন উৎসুক হয়ে উঠলেো। তিনি উদীয়মান 
বিজ্ঞানীদের কখনই অবহেল! করতেন না-_চিরনদিনই 
তাদের ছিলেন উতসাহদাত।। আবেনিয়াসের 
বিষয়বস্ত নতুন, উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক- 
বন্দ মেটি সঠিক ন! বুঝে অবহেলা! করেছিলেন; 
কিন্ত এই বিষয়বন্তর মধ্যেও যে সত্য নিহিত 
থাকতে পারে-অষ্টগয়ান্ড তা অবিশ্বাস করতে 
পারলেন না। তাই আরেনিয়াসের সঙ্গে নিজে 
আলোচনা করবার জন্যে তিনি যাত্র। করলেন 
ক্বইডেনের পথে । 

অষ্টপয়[ল্ডের উপসলায় আসবার ফলে বিজ্ঞানী- 

মহলে বেশ সাড়। পড়ে গেল--বিখ্যাত বিজ্ঞানীর 

আগমনে সকলেই উৎসাহিত হলে।। কিন্তু খন 

জানা গেল যে, তিনি আরেনিয়াসেব ন্যায় একজন 

সামান্ত চতুর্থ শ্রেণীর ভক্টরেটের সঙ্গে কথাবার্তা 
কইতে চান, তখন সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। 

সেখানকার রসায়ন-বিভীগের কর্মকর্তা অধ্যাপক 

ক্লিভের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অষ্টওয়াল্ড তার 

বিজ্ঞানাগারে গিয়েছিলেন । কিছুক্ষণ পরেই আরে- 
নিয়াস কোন কাজে সেখানে এসে প্রবেশ করেন। 

তার প্রতি* কারুর দৃষ্টি পড়লো না। তিনি 
দেখলেন যে, অধাপক ক্লিভ অষ্টওয়ান্ডকে একটি 

গ্লাস দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন-_-এরমধ্যে সোডিয়াম 
ক্লোরাইড সল্যুশন রয়েছে। আপনি কি বলতে 

আস্ভান্ত আরেনিয়াস্ ৩৪৫ 

পারেন যে, এর মধ্যে সোডিয়াম ও ক্লোরিন পৃথক 

অবস্থায় রয়েছে? এগুলোর অস্তিত্ব কি আপনি 

লক্ষ্য করতে পারছেন? অষ্টওয়ান্ড বললেন, হ্য। 

নিশ্চয়ই__এর মধ্যে কিছু সত্য আছে। এর পরই 
আরেনিয়াসের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়াতে আলোচন। 

সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তখন আবেনিয়াস 
তার অসতর্ক আগমনেত্র জন্যে বেশ লজ্জিত হয়ে 
ফিরে গেলেন। 

অষ্ট€ম়ান্ড ও ক্লিভ যে সম্বন্ধে আলোচন। 

করছিলেন, তার সমাধান সেদিন পাওয়া যায়নি 

একটি কারণে । যখন প্রমাণিত হয যে, কোন 

মৌলিক পদার্থের অণু তড়িত্যুক্ত অবস্থায় যে 
গুণ।গুণের অপিকারী হয় তা সাধারণ অবস্থার 
অণুর গুণাগুণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক--তখন সেই 
বিষয়টি খুব সহজেই মীমাংসা হয়ে গেল। যেমন 

একট। লিডেন জারকে বৈদ্যুতিক চার্জ করলে তার যে 

গুণ দেখ। যায়, সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ আনচার্জভ, 

অবস্থায় তা একেবারেই থাকে না । তেমনি তড়িৎ 

যুক্ত সোডিয়াম ও ক্লোরিনের অণু সাধারণ অবস্থার 

অণু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । তাই সোডিযাম ক্লোরাইড 
সল্যুখনের সোডিয়াম ও ক্লোবিনের গুণাগুণ সাধারণ 

অবস্থায় অণুর গুণ। গুণ থেকে বিভিন্ন--ক।রণ সাধারণ 

অবস্থার অণু সল্যুশনে ভড়িতযুক্ত আম্নে পরিণত 

হয়। ৃ্ 

অষ্টওয়ান্ড যে কিন উপসালায় ছিলেন 
আরেনিয়াসের সঙ্গে নান। বিষয়ে আলোচনা করে 

কাটিয়ে দ্িলেন। এমনি এক তরুণ বিজ্ঞানীর 

প্রতি উপসাল। বিশ্ববিগ্ঠালয়-কতৃপক্ষের অবিচারে 

তিনি সত্যই মর্সাহত হয়েছিলেন। সনাতনধর্মী 

প্রি বিজ্ঞানীরা চিরদিনই নবীন বিজ্ঞানীর 

প্রতি অবিচার করে থাকেন-্্তাদের সামনে 

অধথ পুনানা বাধাবিত্ব উপস্থিত করে" তাদের 

স্ষুটনোন্ুখ প্রতিভাকে অকালে বিনষ্ট করবার 
চেষ্টা করেন। এ যে কতবড় অন্যায় অষ্টওয়ান্ড 
একদিন নির্ভয়ে তার প্রতিবাদ করেন। তিনি 
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আরেনিয়।পের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রতিভার সন্ধ।ন 

পেয়েছিলেন। তাই উপপ।ল। পরিত্যাগকালে তিনি 

আরেনিয়াপকে তার অধ্যাপনাস্থল রিগাতে গিয়ে 

তার সঙ্গে প্রাকৃতিক রসায়ন সম্থন্ধে গবেষণ। করবার 

জন্যে অন্গরোধ করলেন । আরেনিধাম সে অনরোপ 

ক্ষ! করতে পাধলেন না। একদিকে তার শারীরিক 

অস্গৃস্থত এবং অপবদিকে সে সময়ে পিতার মৃত্যু 

বখতঃ স্বইডেন ছেড়ে চলে যাএষা তার পক্ষে মম্তব 

ভয়ে উঠল ন।। 

১৮৮৫ সালে ডিসে্র মাসে আবেনিয়স 

স্থইডিদ্ আকাডেমি অফ সইন্সেগ্। থেকে একটি 

বেশ ভাল বুত্তি পেলেন। এব ফলে ইউবোপেন 

বিভিন্ন বিজ্ঞানীমতলে ঘোবাফের। করবা স্থযোগ 

হলো । তিনি পাটি বছর পরে ইউরোপের নানা- 

স্থানে ঘুরে বেড়াতে ল।গলেন। এই সময়ের মধ্যে 
তিনি রিগাতে অধ্যাপক অষ্টয়ান্ড। কোল্রস্চে 
ভোর্জস্বা্গ, গ্রাজে বোন্টজ ম্যান, কিএলে প্লাঙ্ক, 

আমষ্টারভামে ভ্যাণ্ট ভফ প্রভৃতি প্রখাত বিজ্ঞানী 

এবং পুনরায অষ্ট৭য়ান্ডের সঙ্গে পিপজিগে ( রিগ| 

ছেড়ে তিনি এখানে চলে আসেন ) প্র।কৃতিক রসায়ন 

সদদ্ধীর় কাজে ব্যাপুত খাকেন। এই সময়েই তিনি 

তার আয়ন ক্্বন্ীয় মতবাদকে সঠিক ও স্থ প্রতিষ্ঠিত 
করতে পমথ হন। 

ভ্যাণ্ট হফ এবং আরেনিয়াসের সম্মিলন অপূর্ব 
হয়েছিল। এই দুই বিজ্ঞানী পরস্পর পরমাত্মীয়ের 

মত এক সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ছুজনেরই 

গবেষণার বিষয় ছিল “সল্যুশন” সম্বন্ধে । তাদের 

ত্ব স্ব গবেষণীর বিষয়বস্ত পরস্পরের সাঙ্গায্যে 

একরকম সম্পূর্ণ হয়েঙিল বলা যায়। ভ্যাপ্ট 

হফ তাঁর “অস্মোটিক প্রেসার” সম্বন্ধে গবেষণ। 
করছিলেন। তিনি একটি বিষয়ের সমাধান 

কিছুতেই করতে পারছিলেন না যে, কেন সোডিয়াম 

ক্লোরাইডের তরল সল্যুশনের মান নিধর্ণরিত মান 
অপেক্ষা দ্বিগুণ হচ্ছে--কেন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের 
তর্ল সল্যুশনের মান নিধরিত মান অপেক্ষা ত্রিগুণ 

শান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ষঠ সংখ্য। 

হচ্ছে? আবেনিয়াসের স্যত্রের সাহায্যে যেন 

একনিমেষে তিনি সেই কঠিন বিষয়ের সমাধান খুঁজে 

পেলেন। সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরল সল্যুশনের 

দ্বিগুণ মান হম -কাণ্ণ সেটি সোৌভিয়াম ও ক্লোরিন 

এই ছু-টি আয়নে বিভক্ত হয় বলে; তেমনি ক্যাল- 
শিপন ম ক্লোখাইডের ভিনগুণ মান হয়--কারণ সেটি 

একটি ক্যালপিয়।ম ও ছুটি ক্লোরিন আয়নে বিভক্ত 

হয,বলে। এর সাহায্যে ভ্যাপ্ট হফ যেমন তার 

সমশ্ত(র সমাধান খুজে পেলেন তেষখনি আবে- 

নিয়াসেরও তর থিয়োরী অফ ইনেক্ট্রোলাইটিক 

ডিসোসিয়েশন-এব সভ্যত|। সথন্ধে আর দিব 

রইপ না। তিনি সেই খেকে “আয়ন” কথাটিকে 

বসায়নবিজ্ঞানে ক্রমান্বয়ে বাবভান কণতে লগলেন। 

আরেনিধাসের “থিয়োরী অন্দ ডিসোমিষেমণ 

এব: ভ্যাণ্ট হফের “অম্মোটিক প্রেসার এর কথখ। 

বিজ্ঞানজগতে প্রচারিত হলে।। কিন্ত কয়েকজন 

সনাতন মতাবলদী বুটিশ বিজ্ঞ।ণী তখনও আবে- 

নিয়াসের মতবাদকে খেনে নিতে পারছিলেন না । 

তার। মতলব করতে পাগলেন, কেমন করে আরে 

নিয়াপ, ভ্যাণ্উ হফ, অগ্ওয়ান্ড প্রভৃতির “থিয়োবিস্ 

অফ সল্যুশন" সপ্বন্ধীয় মতবাধকে মিধ্য। বলে প্রমাণিত 

কর] ঘায়। 

১৮৯০ সালে লিঙসে "ব্রিটিশ আসে সিয়েশন 

মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এরকম একটি স্থযোগ 

তার। খুঁজছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তার। অষ্টওয়ান্ড, 
আরেনিয়াস ও ভ্যাণ্ট হফকে সল্যুশন সম্বন্ধে 

বন্তৃত। করবার জগ্তে নিমন্ত্রণ করলেন। মতলব 

অঙ্যায়ী তার! তাদের বক্তৃতার সময় সভার 

শেষের ধিকে স্থির করে দিলেন। তীর] মনে করলেন 

ষে, তাদের বক্তৃতার পূর্বে অন্যান্ত শ্রেষ্ঠ রসায়ন 

বিজ্ঞানীর ওই বিষয়ে বক্তৃত শুনে তার। নিজেদের 

মতবাদকে নিশ্চয়ই ভুল বলে মনে করবেন। 

সভা যথা সময়ে আবরস্ত হলো। অই্ুওয়াল্ড 

ও ভ্যান্ট হফ উপস্থিত হলেন; কিন্তু সভার মাঝে 

তাদের দেখা গেল না। তার! সভার বাইরে 



জুন, ১৯৫০ ] 

দাড়িয়ে ছিলেন। কথেকজন উদীয়মান র্ীয়নবিদ্ 

তাদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছিলেন, 

আর তার| অপস্কৌোচে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন । 

সভীয় অন্যান বিজ্ঞানীরা নিদিষ্ট সময়ে বক্তৃতা 

করে গেলেন । ড্যাণ্ট হফ 
বক্তৃতা করবার জন্যে নিদিষ্ট সময়ে প্রবেশ করালেন 

মভায। সনাতনধর্মী গ্রেট ব্রিটেনের বিজ্ঞানীদের 

সকল অপচেষ্টা বার্থতায় পর্যবসিত হলো । 

আরেনিয়াপ এই সভায় যোগদান করতে পারেন 
নি, সেজহো তিনি তীর বক্তবা একটি বাঁগজে 

লিখে পাঠিয়ে দিঘেছিলেন। সেটি সভায় পাঠ করেন 

এডিন্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নসায়ানের অধ্যাপক জেম্স্ 

পয়াকার। সভায় উইলিম্ান রাম্জে ছ জেম্স, 

€য়াকার নতুন আয়নিক থিয়োৰীর সতাতা সঙগদ্ধে 

বর্তৃতা করলেন। অবশেষে উপস্থিত সদ বিজ্ঞানী 

এই থিয়োরীকে মঘর্থন করে নিতে বাঁপা হলেন । 

১৮৯১ সালে জার্মানী থেকে আবেনিমাসের 

কাছে গিমেনের বসায়নেস অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 

করবার জন্যে অভবোধ এলো । কিন্তু আবেনিয়া 

ছিলেন শ্বদেশপ্রেমিক, আপন মাতৃভমি সুইডেন 

ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন । 

তাই তিনি গিসেনের অথ্যাপকের পদ গ্রহণ 

করতে অন্বীকৃত হলেন। তবু তখন তীর 
স্বদেশবাসী তাকে উপযুক্ত সম্মান দিচ্ছিলেন নাশ 

একজন প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীর যোগ্যতা 

সন্বন্ধে তথনও তারা সন্দিহান ছিলেন। 

আরেনিয়ান এতদিন ষ্রক্হল্মের টেকনিকাল 

হাই স্কুলের সামান্য শিক্ষক ছিলেন । 

তাঁকে এই পদ থেকে অধ্যাপকের পদে উন্নীত করবার 

আন অইওয়াল্ড ও 
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জন্যে একটি প্রস্তাব উঠলো! । কিন্তু তার বিরুদ্ধবাদীরা 
এই প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানালেন। তখন 
স্থবিবেচনার জন্তে লঙ্ কেলতিন, হাসেল্বার্গ এবং 

খিষ্রায়ানসেন্ এই তিনজনকে নিয়ে একাটি কমিটি 
গঠিত হলো। তীরাই আরেনিয়াসের মোগ্যত 

সপ্বদ্ধে বিচার করবেন স্থির হলো। কিন্তু ভোটে 

তার পরাজয় হলো, তার স্বপেক্ছ কেবলমান্্ 

খিষ্টিমানসেন্ ছিলেন ; বিপক্ষে কিন্তু আরেনিয়াসের 
উপযুক্ত কোন প্রতিদ্বন্বী না থাকায অবশেনে তাঁকেই 
অধ্যাপকের পদে উন্নীত করা হয়। পরবৎসর তিনি 

স্কলের রেকটাপ অর্থাৎ অপ্াক্ষ শিষুক্ত হলেন। 

ছ'বত্সর পরে তাকে বয়েল সোপাইটি তাদের বশর 

সম্মন ডেভি মেডেল অর্পণ করেন। পরবংসর 
(১৯০৩) ভিনি এসায়নে নোবেল প্রাইজ পান। 

অতঃপর তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণ করে এলেন, 
তারপরে গেলেন বালিনে | সেখানকার 'প্রুঝিয়ান 

আযাকাডেমি” তাকে তার পুরাতন বন্ধ ভাণ্ট হফের 

সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন । 

ইতিমধো ্থিইডিস আযঁকাডেমি অধ. সাইন্সেস' 

কত়'ক নোবেল ইন্সটিটিউট নামে একটি প্রাকৃতিক 

রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত হলো- আরেনিয়াস তার 

অধ্যঞ্ষ নিযুক্ত হলেন। ষ্টক্হল্মের ঠিক বাইরে 

একটি ছোট স্বদৃশ্ঠ বিজ্ঞানাগার ও তার সঙ্গে একটি 

সরকারী বাসভবন-_এইখানে আবেনিয়াস তার 
শেষ ঈীবন একজন সহকর্মী ও কয়েকজন গবেষণা- 

কাঁরীকে নিয়ে নানাবিষিয়ে গবেদণ। করে কাটিয়ে 

দেন। ১৯২৭ সাপে খ্বা অক্টোবর এখানেই তার 

জীবনের পবিসমাঞ্টি ঘটে । 



লুই পাস্তর 
প্রীদিলীপকুমার দাস 

ইতিপৃবে পাস্তরের জীবনের প্রথমাংশ আলো- 
চিত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তার অবশিষ্ট 

জীবনের কাধাবলী সম্বন্ধে আঁলোচন। করব । 

পাস্তবের শরীরের একাংশ অবশ হয়ে পড়লেও 

তিনি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে নিরন্ত হৃননি। 

রেখমের গুটিপোকাঁর নানাপ্রকার রোগের কারণ 

তিনি ক্রমান্বয়ে ছ'বছর পরিশ্রম করে জানতে 

পারেন; তার ফলে তিনি রেখম ব্যবসায়ীদের 

গুটিপোকার রোগজনিত দুর্ভোগ ও ক্ষতির হাত 

থেকে রক্ষা করেন । 

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস অবরোধের সময় 

জার্মানদের প্রতি বিদ্বেষপ্রস্তত এক পবিকল্পন! 

তার মাথায় ঢোকে। জার্মান স্থরাঁর তুলনায় 

ফরাসী হর। নিকৃষ্ট। পাস্তর একথ! মানতে রাজী 

হলেন না। তিনিঠিক করলেন যে, ফ্বাসী স্থরা 
জার্ধান স্থুরা থেকেও উৎক্ষ্টতর করে তুলতে 
হবে। ফরাসী স্থরা উৎকৃষ্তর করবার জন্যে 
পাস্তর মেতে ওঠেন । তিনি যখন এই বিষয় নিয়ে 

ব্যস্ড ছিলেন তখন আবার জীবাণুদের শ্বতংস্বস্তবতার 
প্রশ্ন ওঠে। ফ্রেমি ও ট্রেকুল নামে দু-জন ফরাসী 

প্রকৃতিতত্ববিদ বলেন যে, আঙ্গুরের মধ্যে ঈষ্ট নামক 
জীবাণু আপন! থেকেই জন্মায়। পাস্তর পূর্বে 
একবার প্রমাণ করেছিলেন যে, জীবাণুরা আপন 

থেকেই জন্মায় না। এবারও তিনি পরীক্ষ! দ্বারা 

ফ্রেমির উক্তি মিথ্যা প্রমাণ করেন । 

এইভাবে পাস্তর যখন জীবাণু সম্বন্ধে নানারকম 

পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জীবাণুগুলো যে 
রোগ উৎপত্তির কারণ হতে পারে, একথা তার 

মনে জাগে । এই সঙ্গে তার আরও মনে হয়, 
বোগ-জীবাণু সম্বন্ধে পূর্ব থেকে দাবধানতা! অবলম্বন 

করলে মানুষ হয়তো! রোগের হাত থেকে নিস্তার 

পেতে পারে। 

কতকগুলো জীবাণু যে আমাদের নানাগ্রকার 

রোগের কারণ--একথা পাস্তর স্ুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত 

করবার পূর্বেই বিখ্যাত জার্ধীন বৈজ্ঞানিক রবার্ট 
কক রোগবাহক জীবাণুদের অস্তিত্ব পরীক্ষা ছার! 

প্রমাণিত করেন। রবার্ট ককের এই আবিষ্কারের 

পর পাস্তরগ নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না। তিনি 

জীবাণু সম্পর্কীয় গবেষণায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
নিযুক্ত করলেন এবং এবিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় 

হলেন রক্স ও চেম্বারল্যা্ড নামে ছু-জন যুবক । 

অন্তান্ত রোগ-জীবাণু সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 

পাস্তর আনথাঁক্স জীবাণু নিয়েও কিছুদিন পরীক্ষা 

চালান। তিনি একটা বোতলের মধ্যে খানিকটা! 

প্রশ্নাব ফুটিয়ে বেখে দিয়েছিলেন এবং ওই প্রম্রাবের 

মধ্যে কিছু আনথাক্স জীবাণুও ছেড়ে দিয়েছিলেন। 

একদিন তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ওই 
বোতলের মধ্যে কিছু নতুন জীবাণুর আবির্ভাব 

ঘটেছে; আর অআ্যানথাক্স জীবাণুগুলো নতুন 

জীবাণুগুলোর কাছে পরাভূত হয়েছে। নতুন 

জীবাধুগুলোর সহায়তায় তিনি আ্যানথাক্ম রোগ 
দূরীকরণের এক পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে 
তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবদিত হয় । 

এই সময়ে পাস্তর শুনতে পান যে, ফরাসী 

অশ্ব চিকিৎসক লুভরিয়র নাকি আ্যানথাঝ্স 
রোগের এক চিকিৎসা আবিষ্কার করেছেন। 

পাস্বর তার সহকর্মীদের নিয়ে ওই চিকিৎসা দেখতে 
যান। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পন গ্রে, 

লুভরিয়রের চিকিৎসা এক অমাশ্ৃষিক ব্যাপার। 

আনথাক্স রোগগ্রস্ত গরুগুলোর গ1' কেটে তাদের 
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শরীরে তাগিন ঢুকিয়ে দেওয়া এই চিকিৎসার একটি 
অন্ততম অঙ্গ। পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে 
পাস্তর চারটে গরু বেছে নেন ও তাদের শরীরে 

আ্যানথণঝ্স রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেন। এই 
চারটে গরুর মধ্যে ছুটোর চিকিৎসা লুভরিয়রের 

ব্যবস্থান্ুায়ী কর! হয়; আর বাকী দুটোর কৌনও- 

রকম চিকিৎসাই করা হম না। এই চিকিৎসার 

ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় না। চিকিহসিত 

ছুটে। গরুর মধ্যে একট।| মান্না গেল এবং অঠিকিং 

সিত গরুরও একট] মার1 গেল। 

যে ছুটে! গরু বেচে রইলো তাদের শরীরে 

পাস্তর আরও খানিকট| মারাত্মক আযনথাক্স 
জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি ধৈষ ধণে রইলেন, 

কি ঘটে তাই দেখবার জগ্তে। আশ্চধের বিদ্য়, 

গরু দুটোর কিছুই হলো না, তারা সুস্থ শরীরে 
বেঁচে রইলো। 

এই ঘটনা থেকে পাস্তর এক সিগ্ধান্তে উপনীত 

হলেন। তিনি ভাবলেন যে, আযানথাক্স রোগমুক্ত 

কোনও প্রাণী ওই রোগে পুনরায় আক্রান্ত হতে 
পারে না। তার আরও মনে হলো, যদি কোনও 

রকমে কোনও প্রাণীকে সামান্তভাবে আ্যানথণক্স 
রোগাক্রান্ত করেও স্বস্থ রাখা যাঁয় তাহলে ওই 

প্রাণী আযানথাক্স রোগের হাত থেকে বক্ষা পেয়ে 
যেতে পারে। 

ক্ষতিকর নয় এই পরিমাণ রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে 
দিয়ে প্রাণীদের কি করে রোগের হাত থেকে বক্ষ 
করা যায়, পাস্তর তাই ভাবতে লাগলেন। এ 

সম্পর্কে তিনি নানাভাবে পরীক্ষাও চালিয়ে যেতে 

লাগলেন । ১৮৮০ খুষ্টা্ধে পাস্তর, কুক্কুট শাবকে 

কলেরা উৎপাদনকারী একপ্রকার জীবাণু নিয়ে 

গবেষণা করছিলেন । যে পাত্রে ওই জীবাধুগুলো 
রাখা হয়েছি সেই পাত্র থেকে কিছু জীবাণু তুলে 

নিয়ে অন্য পাত্রে পৃথকভাবে রাখা হচ্ছিল। এইভাবে 

পাত্রের পর পাত্র জীবাণুতে ভরে উঠছিল । পাস্র 

একদিন কয়েক সপ্তাহ ধরে রাখ! কতবগ্তলো জীবাণু 

হুহ পাগ্ুর ৩৪৯ 

একটা! কুকুট শাবকের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার 

জন্যে বক্সকে বললেন। বক্স পাস্তরের নিরদেশমত কাজ 

করলেন। পরদিন তাঁর! লক্ষ্য করলেন, কুকুট শাবক- 

গুলোর মধ্যে প্রথমে ওই বোগে আক্রান্ত হবার সব 

চিহ্নগুলো৷ দেখা গেলেও পরদিন কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ 
সুস্থ অবস্থায় দেখা গেল। এই ঘটনার কারণ কি-_ 

পাস্তর প্রথমে সেটা ভেবে পেলেন না। কিন্তু অপর 

একদিন পরীক্ষা করবার সময় উক্ত ঘটনার 

কারণ তিনি বুঝতে পারলেন । পরীক্ষীর উদ্দেশ্টে 

কয়েকটা কুুট শাবকের প্রয়োজন হয়; কিন্ত 

গবেষণাগারে মাত্র ছুটে। কুহুট শাবক ছাড়। আর 

সমস্ত কুকুট শাবকের শরীরে পূর্বোক্ত কলেরার জীবাণু 
ঢুকিয়ে দেওয়া! হয়েছিল। পাস্তর তখন ওই দুটো 
কুকুট শীবকের শরীরে ও অন্ত যে সমস্ত শাবকের 

শরীরে পূর্বে একবার রোগ-জীবাণু ঢোকানো হয়েছিল 
তাদের কয়েকটার শরীরে রোগজীবাণু ঢুকিয়ে 

দেন। পরদিন তিনি দেখতে পান যে, নতুন যে 

দুটো! শাবকের শরীবে জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া 

হয়েছিল সে দুটো মরে গেছে; কিন্তু যেগুলো! এর 

পূর্বেও একবার রোগজীবাধু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 
বেঁচে গিয়েছিল সেগুলো এবারও বেঁচে গিয়েছে । 

পাস্তর বহু আকাজ্ফিত উদ্দেশ্-সিদ্ধির রাস্ত। 
খুজে পেলেন। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে তিনি 
রোগ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন, 

এই আশ! তার প্রবল হয়ে উঠলো। কুকুট শাবকের 
ঘটন। থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, যে সমস্ত শীবকের 

শরীরে প্রথমে জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা 
ওই রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সেই 
জীবাণুগ্তলোর বয়স ছিল কয়েক সপ্তাহ। তারপর 
তাদের ও অন্ত ছুটো শাবক্র শরীরে আবার যখন 

রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় তখন এই 
জীবাণুগুলে! ছিল পূর্বের জীবাণুগুলোর তুলনায় 

অব্পবযস্ক । পাস্তর বুঝতে পারলেন যে, জীবাগুগুলো 
একটু বয়স্ক হলেই তাদের শক্তি মন্দীভূত হয়ে আসে 
এবং ওই বয়স্ক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনও প্রাণী, 
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প্রথমে স্বল্প রোগ ভোগ করলেও শবিষ্কতে ওই 

রোগের আক্রমণের পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে ওঠে। 

ইতিমধ্যে পা্তরের বয়স যাঁটের কাছাকাছি 

গিয়ে পৌচেছে। বাধক্য ও শারীরিক অসুবিধার 

কথা ভুলে গিয়ে তিনি উক্ত ঘটনা ঘটবার পর 

গবেষণায় নবোগ্মে আত্মনিয়োগ করেন। বারংবার 

পরী! করে তিনি দেখেন ষে, তার সিদ্ধান্ত তুল 

নয়। তিনি আবিষ্কার করেন যে, গোগজীবাণুগুলোর 

কয়েক সপ্তাহ বয়স হয়ে গেলেই তাদের এক্তি 

মন্দীভূত হয়ে আসে এবং তাদের আক্রমণ থেকে 

অব্যাহতি পাওয়া প্রাণী গুণে! অনাঞ্রম্য়ণী হয়ে ওঠে। 

পাস্তর এই পরীক্ষাগ্ডলো কুক্টুট শাবক ও তাদের 

কলেরা রোগের জীবাণু নিয়ে করেন। তার 

এই পরীক্ষায় তাকে সকল প্রকার সহায়ত। করেন 

তার সহকারীদ্বয় রক্স ও চেখ্বার্ল্যাণ্ড। 

পাস্তর প্রাণীদের রোগ জীবাণুর হাত থেকে 

অনাক্রমণীয় করে তোলা সম্গন্ধে আগ কতক গুলো 
পরীন্মী চালান। ২।১টি পরীন্ষায় বিফলমনোরথ 
হওয়া সত্বেও তিনি দমে .যাননি। তিনি তার 
পরীক্ষ1, চালিয়ে যেতে থাকেন এবং একসময়ে ঘোষণা 

করেন ঘে-_ভেড়া, গরু, ঘোড়া এদের মৃত্যু না ঘটে 

এইভাবে যদি আনথাক্সম রোগাক্রান্ত ঝা যায় 

তাহলে তারা পরে ওই রোগের আক্রমণ থেকে 

সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। পাস্তরের এই 
ঘোষণার পর তাকে আহ্বান জানানো হয়__পরীক্ষা 
দ্বারা তাঁর উক্তি প্রমাণ করতে। পাস্তর সম্মত 

হন ও তাঁর সহকমিগণ সহ মেলানে যান। 

পাস্বর প্রথমে কতক গুলো প্রাণীর (গরু, ছাগল 

ইত্যাদি) শরীরে তার গবেষণাগারে প্রস্তত টিকা 
( পূর্বোক্ত হীনবল জীবাণু ) দিয়ে দেন। বারো দিন 
পরে ওই সব প্রাণীর শরীরে পৃবাপেক্ষা শক্তিশালী 

জীবাণুর টিকা দিয়ে দেন। যে সমস্ত প্রাণীকে টিকা 

দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে আনথণক্স রোগের 

কোনও রকম চিহ্ন দেখ! দিয়েছে কিনাস্পসেই দিকে 

লক্ষ্য বাখা হ্য়। পধবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, 

জ্ঞান ও বিদ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

তাদের শরীরে কোনও রোগের চিহ্ুই নেই। 

তারা বহাল তবিয়তেই রয়েছে । | 

১৮৮১ সালের ৩১শে মে পাস্তরের বৈজ্ঞানিক- 

জীবনের ঘটনাবলীর এক স্মরণীয় অধ্যায়। ওইদিন 

পূর্বোক্ত যে সমস্ত প্রাণীর শরীরে টিকা দেওয়া 

হয়েছিল তাদের দেহে এবং যে সমস্ত প্রাণীর টিক। 

দেওয়া হয়নি তাদের দেহেও মারাত্মক আযানথ)কঝ 
জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়! হয়। অধীর আগ্রহে পাস্তর 

লক্ষ্য করতে থাকেন তার এই পরীক্ষার ফলাফল। 

বিজ্ঞানের যে রূপ তিনি পৃথিবীর সামনে তুলে 

ধরতে যাচ্ছেন সেটা নিভর করছে এই পরীক্ষা 

ফলাফলের উপর। ১৮৮১ সালের ২র! জুন ঘোধিত 

₹লে। পাস্তরের পরীক্ষার ফলাফল । পরীক্ষায় দেখ। 

গেল, যে সমস্ত প্রাণীকে টিকা দেওয়া হয়েছিল 

তাঁদের রীরে সাংঘাতিক ধরনের আযানথাঝ্স 
রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেবার পরও তারা অক্ষত 
দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যেগুলোকে টিকা 
দেওয়া হয়নি সেগুলে। সবই উক্ত সাংখ।তিক ধরনের 

আযনথণকঝ্স জীবাঞু দ্বারা আত্রাস্ত হবার পর 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে । 

পাস্তরের এই পনীক্ষায় সফ্গতা লাভ করবার 

পরু তাঁকে চারদিক থেকে সম্মানিত করা হয় এবং 

তিনি ব্বনাম্ধন্য হয়ে ওঠেন। এদিকে তার কাছে 

অসংখ্য আবেদন আনতে থাকে, আযনথণক্ম রোগের 

টিকা পাঠাবার জন্যে । প্রচুর পরিমাণে টিকা প্রস্তত 
হতে লাগলো! এবং এজন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে 

লাগলেন পাস্তবের সহকর্মীগণ- রক্স, চেম্বারল্যাণ্ড ও 

থুইলিয়ার। টিকা! প্রস্তুত কর! ছাড়াও টিকা দেবার 
জন্যে বক্স, চেম্বারল্যাণ্ড ও থুইলিয়ার সমস্ত ফ্রান্স 

এমন কি হাঁঙ্গেরী পযন্ত ঘুরে বেড়ালেন। 
পাস্তরের এই. সফলতা অর্জনের একবছর পার 

হতে না হতেই তার কাছে অন্বস্তিকঞ্জ সব সংবাদ 

এসে পৌছতে লাগলো । কতকগুলে। জায়গায় 
আনথাাক্স রোগের টিক। দেবার পর ভেড়ার মধ্যে 

আযনথাক্সম রোগ দেখা দেয়। এই রোগের জন্তে 
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তার দেওয়া টিকাকে দায়ী করে পাস্তবের কাছে 

অভিযোগপূর্ণ বহু চিঠি আসতে থাকে । 
১৮৮২ সালে জেনেভায় পাস্তরের এক বক্তৃত।ধ 

উত্তরে জার্মান বৈজ্ঞানিক ভাঃ ক পাস্থরের কাছে 

কতকগুলে। অভিষোগ উপস্থিত করেন। সেই অভি- 

যোগপত্রে ডাঃ কণ্চ পাস্পের আনথণক্ম টিক! 

পরীক্ষা] করে যেসব দো পেষেছেন সেই গুলো 

জানান এবং তিনি আরও বলেন ঘষে, টিকাগুলে। 

ব্যবহার করবার পূর্বে টিকার মধ্যে অন্য জীবাণুর 
অস্তিত্ব আছে কিনা-_সেটা পরীক্ষা করে দেখ। 

হযনি। পাস্কর জানতেন, ককের অভিযোগ মিথ্য। 

নয়। কিন্ত তা" সত্বেও তিনি এব যা উত্তর দেন 

সেট! সম্পুর্ণ অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক মনো- 
ভাবের পরিচীয়ক। পাস্তর বলেন, বহুদিন থেকেই 

তিনি জীবাণু নিয়ে গবেষ্ণ। করে আসছেন । কাজেই 
সেক্ষেত্রে সপ্ঘ আবিভ তি ডাঃ ককের বিবৃতিকে বিশেধ 

গুরুত্ব দেয়! যেতে পারে ন|। 

ঘটনাটিন পরিসমাঞ্চি এইথানে ঘটলেই বো 

হয় ভাল হতো! । ফরাসী জাতি জার্মান ককের কাছে 

পাস্তরকে অপ্রস্তত হতে দেখতে রাগী হলে না। 

পাস্তর যেন কোনএ ভুলই করেননি-বাপ ভয় এ 

ভাবটিই বিশেষ করে দেখাবার জন্যে একজন ফরাসীর 
পক্ষে সম্মানজনক পদ, 4১৯০৪061019. ঢ101)09190-এ 

পাস্তরকে নির্বাচিত কর! হলো । জাতিগত বিদ্বেষে 

বৈজ্ঞানিক সতাকে অবহেল। করবার এই ঘটন। 

সতাই বিম্ময়কর ! 

যাই হোক, এর পর পাস্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
নিয়োজিত করলেন-_-জলাতংক রোগের ওষুধ 

আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়। পাঁগল৷ কুকুরের মুখ থেকে 

লালা সংগ্রহ করে তার মধ্যে তিনি জলাতংক-রোগ- 
জীবাণুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এই সময় 
জলাতংক রোগপ্রস্ত একটি শিশুর থুখুতে তিনি এক 

ধরনের জীবাণু দেখতে পান এবং সেই জীবাণুই 

জলাতংক রোগেধ জন্টে দায়ী, এই কথা তিনি মনে 
করেন। রকম ও চেগ্বারল্যাণ্ড সুস্থ লোকের থুথুতেও 

মুই পাস্তর ৩৫১ 

ওই জীবাণু খুঁজে পান। কাঁজেই ওই জীবাখু যে 
জলাভতংক খোগের জন্যে দায়ী নয় সেকথ। প্রধাশিত 
হঘ। 

১৮৮২ সালের শেষের দিকে পাস্তর যন কবেন 

ধে, গব্ষণাগরের প্রাণীদের মধ্যে জলাতংক গোগ 

জন্মাতে হবে। কারণ নব সময, পরীক্ষার উদোষ্যে 

পাগল] কুপুব ও জলাতৎখক রোগী পাওয়। স্ব 

হয়ে ওঠে না । 

তারপর একদিন একট। পাগণ| কুকুর ধরে নিয়ে 

এসে পাস্তরের গবেষণাগারে একট। খাঁচার মণ্যে 

রেখে দেওয়। হয়। খাচার মধ্যে আর চাপটে 

সুস্থ কুকুর ছিল। রক্স এবং চেম্সারল্যাণ্ড প।গল। 

কুকুরটার মুখ থেকে খুব সাবধানে খানিকটা লাল। 
সংগ্রহ করে গিনিপিগ ও খরগোশের দেহে 

প্রবেশ করিয়ে দেন। কিছুদিন বাদে দেখ! ঘায়, 

পাগল! কুকুরের কামড়ে সুস্থ চারটে কুকুরের মধ্যে 

ছুটোর কিছুই হয়নি, আর দুটোর জলাতংক রে।গের 

শগ্দণ দ্রেখ। দিয়েছে । যেসব গিনিপিগ ও খরগোশের 

শণীরে পাগল। কুকুরের লাল! ঢুকিয়ে দেওয়! হয়েছিল 
তার মধ্যে কিছু রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেল ও কিছু 

কোনও প্রকার অন্ুস্থত।র লক্ষণ ন। দেখিয়েই সুস্থ 

অবস্থায় বেচে রইলো । 

শরীরে রোগের বিষ প্রবেশ করা সব্বেও ওই 

সমস্ত প্রাণী কি করে স্থৃস্থ অবস্থায় টিকে রইলো" 
সে সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে পাস্তর এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হন যে, জলীতংক রৌগের জীবাণু কোনও প্রাণীর 
শরীরে প্রবেশ করবার পর সেট। গিয়ে জম। হয় 

মস্তিষ্কে ও ্থযুয়াকাণ্ডে। সাযুতন্ত্রই যে এই' রোগের 
জীবাণু দ্বার। আক্রান্ত ভয়, সেট। রোগের লক্ষণ থেকেই 

বুঝা যায়। পাস্তর, জীবাণুগুলোকে কোনও প্রাণীর 
মন্তিফ্ষের মধ্যে জন্মানোর পরিকল্পনা করলেন। 

কারণ, ইনজেকলন দ্বারা জীবাখু শরীরে প্রবেশ 
করিয়ে দেবার পর সেগুলে। মস্তি্ধে না-ও পৌছুতে 

পারে। এই পরিকল্পনার কথা শুনে রঝ্স কুকুরের 

করোটিতে ছিদ্র কৰে মন্তিক্ষে জীবাণু প্রবেশ করিয়ে 
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দেবার প্রস্তাব করেন। এটা একট। নিষ্ঠুর কাজ 

হবে বলে পাস্তর এই কাজ করবার অনুমতি দিতে 
অসম্মত হন। 

রক্স পাস্তরের নিষেধাজ্ঞ৷ শুনলেন না। পাস্তরের 

অনুপস্থিতির স্থযোগ নিয়ে একদিন তিনি একট 

কুকুরের করোটি ছিদ্র করে কুকুরটার মণ্ডিষ্ষে জলাতং 

রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেন। পরদিন এই 
ঘটন। পাস্তরের গোচরে আন হ্য়; পাস্তর অবাক 

হয়ে যান। তার জান! ছিল ন। যে, চিকিৎপাশান্ে 

এরূপ স্থনিপুণভাবে অস্বপ্রয়োগের বিধি প্রচলিত 

আছে। তার ধারণ। ছিল, রক্স যা করেছেন তাতে 

মন্তিষ্ষের ক্ষতি হবে এবং কুকুরট। বিকলাংগ হয়ে 

যাবে। যখন প্রকৃতপক্ষে তা হলো না তখন 

তিনি সানন্দে রক্সের কাজে অন্গমতি দ্রিতে সম্মত 

হলেন। 

যে কুকুরটার মস্তিষ্কে জলাতংক-জীবাণু ঢুকিয়ে 
দেওয়। হয়েছিল সেটা ছু-সঞ্চ।হের মধ্যে জলাততংক 

রোগে আক্রাস্ত হয়ে সম্পূর্ণকূপে পাগল হয়ে যায়। 
পাস্তর ও তীর সহকমীর। প্রাণীদেহে জলাতংক 
রোগজীবাণুর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল খুঁজে বের 
করতে পারলেও জীবাণুটি অদৃশ্ঠই থেকে যায়। 
জীবাণু অন্গসদ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তর ও তার 
সহকর্মীর! ভীনবল জলাতংক রোগজীবাণু আবিষ্কারের 

০ষ্ট|! করতে থাকেন। পাস্তরের সহকর্মীর। হতাশ 
হয়ে পড়েছিলেন, দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়েও 

সফল ন। হতে পেরে; কিন্কু পাস্তর তাদের নিশ্চেই 

হয়ে বসে থাকতে দেননি । 

হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে পাস্তরের গবেষণা 

গারে এক ঘটন। ঘটে এবং এই ঘটন| থেকেই শেষ 
পর্যস্ত জলাতংক রোগের ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব 

হয়। একদিন এক ক্ষিপ্ধ খরগোশের মন্তিষ্ষ থেকে 

খানিকট। পদার্থ নিয়ে একটা কুকুরের শরীরে প্রবেশ 

করিয়ে দেওয়া হয়। কুকুরটি প্রথমদিকে খানিকট। 

অনুস্থ হয়ে পড়লেও পরে সম্পূর্ণরূপে স্থস্থ থেকে 

যায়। এরপর এ কুকুরটির মস্তিষ্কে পূর্ববর্িত উপায়ে 

জান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ ৬ঠ সংধ্যা 

মারাত্মক জলাতংক জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া 

হয়। আশ্চধের বিষয় কুকুরটি জলাতংক , রোগে 
আক্রান্ত না হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থই থেকে যায়। 

পাস্তর এই ঘটন|টি অবহেল। করলেন ন1। 

তিনি বুঝতে পারলেন যে, একবার কোনও প্রাণী 
জলাতংক রোগের হাতি থেকে নিস্তার পেলে সে 

ওই রোগের পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে পড়ে। 
একবার হীনবল জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে, 

পরে মারাত্মক জীবাণুর আন্রমণে আব কিছু 

হয় না। পাস্তর উপাধ খুঁজতে লাগলেন, কি করে 

জীবাথুগতলৌকে হীনবল করে তোল৷ যায়। 

পাস্তর শেষ পর্যন্ত জলাতংক রোগজীবাথুকে হীন- 
বল অবস্থায় সংগ্রহ করবার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। 

জলাতংক রোগে মৃত একট! খরগে(শের স্যুয়াকাণ্ড 

থেকে খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে সেই অংশটুকু 

একট বোতলের মধ্যে স্বরক্ষিত অবস্থায় ১৪ দিন 

রেখে দেন। তারপর ওই শুকনে। নার্ভকলার 

খানিকট। অংশ একট। স্ুস্থ কুকুরের মণ্ডিষ্ষে প্রবেশ 

করিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, কুকুরট| স্ুস্থই 

রয়ে গেছে, জলাতং্ক রোগগ্রস্ত হয়নি । এর দ্বার। 

প্রমাণিত হলে। যে, নার্ভকলাগুলে! শুকোবার সঙ্গে 

সঙ্গে কলামধ্যস্থিত জীবাণুগুলো হীনবল হয়ে পড়ে । 

'এব পর পাস্তুন ভবলেন যে, জলাত'ক রোগে মৃত 

কোনও খরগোশের স্ুযুয়াকাণ্ডের কতকগুলে। অংশ 

ধদি চোদ্দদিন, তেরদিন, বারদিন এইভাবে দিনের 

পর্ দিন ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে নেওয়! যায় ও তারপর ওই 

অংশগুলে! যদি কেনও প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়ে 

দেওয়। যায় তাহলে ওই প্রণী জলাতংক রোগের 

পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে পড়বে। পাস্তর তার 

চিন্তান্ুযায়ী কাজ করলেন। ১৪ দিন থেকে ১ দিন 

পর্যস্ত শুকিয়ে নেওয়া পূর্বোক্ত নার্ভকলা, পাস্তরের 

নির্দেশক্রমে কতকগুলো কুকুরের “শরীরে গুবেশ 

করিয়ে দেওয়া হয়। সব চাইতে শেষে যেটুকু দেওয়া 

হয় সেটুকু, অর্থাৎ মাত্র একদিন শুকানো! নার্ভকলা, 

সাধারণ অবস্থায় কোনও গ্রীণীর শরীরে প্রবেশ 
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করলে সেই প্রাণী নির্থাৎ জলাতংক বোগগ্রস্ত হয়ে 

পড়তো । 
কিছুদিন পর পাস্তর পূর্বোক্ত টিকা দেওয়া কুকুর- 

গুলোর মন্তিষ্ষে মারাতআক ধরনের জলাতংক জীবাণু 

প্রবেশ করিয়ে দেন। টিক! না দেওয়া! আরও ছুটে! 

কুকুরের মস্তিষ্কে একই সময়ে ওই মারাত্মক জীবাণু 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়। হয়। এই পরীক্ষার ফলে 

দেখা যায় যে, টিক] দেওয়| কুকুরগুলো স্থস্থ অবস্থায় 

রয়েছে, আর টিকা না দেওয় কুকুর ছুটে] জলাতংক 

বোগগ্র্ত হয়েছে । 

এবার পাস্র বুঝতে পারেন যে, তার তিন 

বছরব্যাগী কঠোর শ্রম সফল হয়েছে | তিনি ভাবতে 

থাকেন, কি করে তার এই অভিনব আবিষ্ষীরকে 

কাজে লাগানো যেতে পাবে। পাগলা কুকুরের 

কামড় থেকেই সাধারণতঃ মান্ধমের জলাত”্ক রোগ 

হয। পাস্থর ভাবেন, যদি কুকুর গুলোকে টিক] দ্রিষে 

অনাক্রমণীয় কবে তোল যায়, তাহলে রোগ ছডাবে 

কার মাধ্যমে? সমস্ত ফ্রান্সের কুকুর গুলোকে টিকা 

দেওয়াও যে এক অবাঙ্চব ব্যাপার। এই সমস্ত 

কথ। ভারতে ভাবতে পাস্তরের মনে একটা কথা 

জেগে ওঠে । পাগল। কুকুরে কামড়াঁবাব সঙ্গে সঙ্গেই 

কোন ব্যক্তি বা প্রাণী জলাতংক রোগাক্রান্ত হয় 
না। পাস্তবের মনে প্রশ্ন জাগে, জলাতঁক রোগ- 

গ্রস্ত হবার আগেই এবং পাগল! কুকুরে কামডাবার 

পরেই ষদি টিক। দেওয়া যায়, তাহলে কুকুরে 

কামড়ানে। লোক কি জলাতংক রোগের হাত থেকে 

রক্ষা পাবে নাঃ 

পাস্তর প্রথমে কুকুরের উপর পরীক্ষা করে 

দেখেন । একট] খাচার মধ্যে কতকগুলো সুস্থ কুকুর 

ও পাগলা কুকুর রেখে দেন। পাগল! কুকুরগুলো৷ 

স্বস্থ কুকুরগুলোকে কামড়াবার পর পাস্তর, 

কামড়ানো কুকুর গুলোর শরীরে তার আবিষ্কৃত টিক! 

ক্রমান্য়ে ১৪ দিন ধরে গুয়োগ করেন। কিছুদিন 

অপেক্ষা করবার পর দেখা যায়, টিকা দেওয়ার 

ফলে পাগল! কুকুরে কামড়ানে। কুকুরগুলোর কিছুই 

লুই পাস্তর ৩৫৩ 

হয়নি। পাস্তবের এই পরীক্ষা ফ্রান্সের বিখ্যাত 
চিকিৎসাবিদদের দ্বার৷ গঠিত এক কমিশন বিচার 
করে দেখেন এবং তারা অভিমত প্রকাশ করেন 

যে, পাস্তরের প্রদশিত নয়মান্গসারে কোনও 

কুকুরকে টিকা দিলে সেই কুকুর জলাতংক রোগের 
পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে পড়বে। ূ 

এরপর এলো! মান্ধষের উপর এই টিকার 
কারধকারিতা পরীক্ষা করে দেখবার পালা । পাস্তর 

একবার ভাবলেন, তার নিজের শরীরের উপর 
এই পরীক্ষা চালাবেন। এই সময় এক ভদ্রমহিলা 
তার নয় বসর বয়স্ক ক্ষিপ্ত কুকুরদ্ট পুত্রকে চিকিৎ- 

সার জন্যে পাস্বরের কাছে নিয়ে আসেন। 
ছেলেটিকে পাগল! কুকুরে সাংঘাতিকভাবে কামড়ে- 

ছিল। পাস্তর প্রথমে ইতস্ততঃ করছিলেন-_তীঁর 

পরীক্ষা এই ছেলেটিব উপর করবেন কিনা। 

কিন্তু ছেলেটির কিছু না করলেও তার মৃত্যু 

অনিবাধ। অবশেষে পাস্র তার আবিষ্কৃত ওষুধ 
( পূর্বোক্ত টিকা) প্রয়োগ করেন এই ছেলেটির 
উপর। চোদ্দদিন ধরে ছেলেটিকে ইনজেকসন 

দেওয়া হয়। চিকিত্সা হবার কিছুদিন পর 

ছেলেটি সুস্থ অবস্থায় বাড়ী ফিরে যাঁয়। 

এই ঘটনার পর নবাবিষ্কৃত ওষুধ সম্থন্ধে পাস্তরের 
মনে ষেটুকু সন্দেহ ছিল সেটুকুও কেটে যায়। 
পাস্তর এবার স্থনিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করেন ক্ষ 

জলাতং্ক বোগের থেকে মানষকে বক্ষ 

কর। যাবে। 

পৃথিবীর নান। জায়গা থেকে পাস্তরের কাছে 

আব্দেন আসতে থকে, জলাতংক রোগীদের 

সাহায্যে করবার জন্তে। পাস্ত্র সাধ্যমত 

তাদের সাহাষ্য করেন। এই সময় রাশিয়া থেকে 
১৯ জন কৃষক ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট হয়ে প্যারিসে 

পাস্তরের কাছে চিকিৎসার জন্তে আসেন। এর! 

প্যারিমে পৌছীবার ১৯ দিন পূর্বে ক্ষিপ্ত কুকুর- 
দষ্ট হন; আর এদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা 

খুবই খারাপ ছিল। এ'রা পৌছবার পরেই পাস্তর 

হত 
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এদের ইন্জেকসন দেবার ব্যবস্থা করেন। 

ইন্জেক্সনের ফলে তিনজন ছাড়া আর সবাই 
অবশ্তস্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাঁন। 

পাস্তরের জয়জয়কার পড়ে যায়। পাস্তর 

রাশিয়ার জার কতৃক সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন। 

বিশ্বের চারদিক থেকে সম্মানিত ও বিজ্ঞান 

জগতে স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মহান কর্মষোগী 

১৮৯৫ খুষ্টান্দে পরলোক গমন করেন । 

এই হলো পাস্তরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী । 

জীবাুদের ন্বতঃসম্তবতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান [ ওয় বর্ষ, ৬ সংব্যা 

মোহভঙ্গ থেকে জলাতংক রোগের ওষুধ আবিষ্কারের 
কাহিনী আমরা তার জীবনীতে পাই।' পাস্তর 
হতে চেয়েছিলেন রসায়নবিদ, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে 

হতে হয়েছিল--জীবাধু অন্ুসন্ধানকারী । পথের 

পরিবর্তন হলেও, লক্ষ ঠিকই পৌচেছিলেন-_- 
বিজ্ঞানের সহায়তায় মানব সমাজের কল্যাণ সাধনায় 

আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন । 

দর্টবা--পাস্তর অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যও জলাতংক জীবাণু 
দেখতে পানান। প্রবন্ধে যেসব জায়গার “জলাতংক জীবাণু, 
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মেনব জায়গার কোনও পদার্থে ব্মান 
উত্ত জীবাণুর কথ! বল! হয়েছে । 

মাদাম কুরী 
শ্রীহবীকেণ রায় 

বু্শ-শাসিত ভারতে স্থযোগের অভাবে এবং 

প্রতিকূল অবস্থায় যেমন বহু প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব 

হয় নাই, জার শাসিত রাশিয়ার অর্ধীন পোলাগ্ডেরও 

এক সময়ে অনুরূপ অবস্থা ছিল। পোলাণ্ডের 

সে এক ঘোর ছুদ্দিন। শাঁসকবর্গ সর্বতোভাবে 

পোলাগডের জাতীয়তাবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি 

রাশিয়ার প্রভাবে 'প্রভাবান্বিত করিতে সচেষ্ট হয়। 

দশের যখন এমনই অবস্থা, সে সময় ওয়ার-স 
নগরীতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্ধের ৭ই নভেম্বর মাদাম কুবী 

জন্মগ্রহণ করেন । ভ্রাতা ও ভগিনীগণের মধ্যে 

ইনিই কনিষ্ঠা। ভ্রাতার নাম জোসেফ, জোষ্টা 
ভগিনী ক্রন। এবং মধ্যম ভগিনীর নাম হেলা। 

মাদাম কুরীর কুমারী নাম ছিল মার্ধা গ্কেোভোভস্কা, 

আদর করিয়া মাতা ডাকিতেন মাধী, মানা, মানুষ! | 

আধিক সম্পদ না থাকিলেও মাদাম কুরীর 

মাতাপিতা উভয়েই শিক্ষিত অভিজাত বংশের 

সন্তান। মাতা ছিলেন ওয়ার-স নগরীর এক 

বিষ্ভালয়ের অধ্যাপিকা । তাহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য, 
কার্ধকুশলতা, জ্ঞানার্জন-স্পৃহ। প্রভৃতি নান! ছূর্লভ 

গুণের অধিকারিণী হইলেন মেরী--মামাদের মান্লা। 
পিতা! অধ্যাপক ভ্শডিম্নাভ স্কেোভোভক্মসি ১৮৬০ 

খৃষ্টাব্দে বিবাহিত হন। খৃষ্ঠান্বে মেরীর 

জন্মের পর তাহার মাতার ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ 

পায়। জোষ্টা কন্যার মৃত্যুর এক বৎসর পরে 
১৮৭৮ খুষ্টাব্বের ৯ই মে তিনিও দীর্ঘদিন ক্ষয়বোগে 

ভূগিয়। কন্যার অনুসরণ করেন | 
শৈশবেই মেরীর অসাধারণ স্বৃতিশক্তির পরিচয় 

পাওয়া! যায়। কাহারও বিনা সাহায্যেই তিনি 
রুশীয় বর্ণমালা শিক্ষা! করিতে সমর্থ হন। বিদ্যালয়ে 

ভি হইলে পিতার বপিবার ঘরে ভ্রাত। ও ভগ্নীদের 

সহিত তাহার পড়িবার ব্যবস্থা হইল। সেই 

স্থুলঙ্জিত ঘরের যূল্যবান'আসবাবপঞজজ ও যনোরম 

ছবিগুলি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই; 

তিনি আলমারীতে সজ্জিত, পিতার পদার্থবিদ 

বিষয়ক বন্ত্পাতি দেখিতে ভান্াবীসিতেন । এই সময় 

হইতেই তাহার শিশুমনে “পদার্থ-বিদ্যা” আধিপত্া 

বিস্তার করে। বিদ্যালয়ে তাহার তীক্ষবুদ্ধি ও 

মেধার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ঠান্থ 

১৮৭০ 
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ছাত্রীদের অপেক্ষা ছুই বংসরের ছোট হইলেও 

ইতিহাস, অঙ্ক, জার্মান ও ফরাসী ভাষা প্রভৃতি 

সকল বিষয়ের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার 

করিতেন । কোন শিক্ষণীয় বিষয়ই তাহার নিকট 

দুরূহ বলিয়! বিবেচিত হইত না । 

বিদ্যালয়ে অধায়নকালে ম্রীর স্বদেশানুরাগেরও 

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মেরীর সহপাঠীগণের 

মধ্যে জার্মান, করাসী, রুশীয়, পোল প্রভৃতি নানা 

জাতির বালিকা ছিল; কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল বেশী 

স্বদেশীয় বালিকাগণের সহিত। জাঁর দ্বিতীয় 

আলেকজাগ্ডার আততায়ীর হন্তে নিহত হইলে 

তাশ্তাকে সহপাঠী বালিকাগণের সহিত নৃত্য করিতে 

দেখা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৮৩ 

থুষ্টাবের ১২ই জুন ক্রাকোভক্কি বুলভার্দের বিছ্যালয় 
ত্যাগের সময় বিদ্যার্জনে তাহার অসামান্ত কৃতিত্বের 

জন্য তিনি একটি স্বর্ণপদক ও কয়েকটি রুশীয় 

পুস্তক পুরস্বার লাভ করেন। এই পুস্তকপগুলি পাইয়। 
সভাস্থলেই তিনি সেগুলিকে “ভয়ঙ্কর” বলিতে ভীত 

হন নাই । বিজেতার প্রতি তীভার ছিল এই রকমের 

মনোভাব । পরবর্তী জীবনে ফরাসী স্বামীর সাহচষে 
বান করিয়া এবং ফ্রান্সের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াও 

তিনি জন্মভূমি পোৌলাগুকে ভুলিতে পারেন নাই । 

রেডিয়াম আফ্ষিরের পর তিনি অপর একটি মৌলিক 

পদার্থ আবিষাঁর করেন এবং স্বদেশের নামানুসারে 

তাহার নাম দেন “পোলোনিয়াম” । 

বিদ্যালয় ত্যাগের পর মেরী এক বংসর নানা- 

স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী 
সাহিত্য পাঠ করেন; অবসর বিনোদনের জন্তু 

গানের চর্চা করেন এবং ক্্রীড়াচ্ছলে অশ্বীরোহণেও 

পটুত্ব লা করেন । বিগ্ভালয় ও গৃহে অধ্যয়ন করিয়া 

তিনি জার্মীন, রুষ, পোল, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষ। 

স্থন্দরভাধে শিক্ষা করেন। ইতিমধ্যে তাহার 

পিতা স্কোডোভক্কির আর্থিক অবস্থার এতই অবনতি 

হইয়াছিল যে, তিনি আর কণ্ঠাদের শিক্ষার ব্যয়ভার 
বহনে সক্ষম হইলেন না। ব্রনা ও মেরী অনেক 
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তর্কবিতর্কের পর স্থির করিলেন যে, ক্রনা 

প্যারীতে চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষা করিতে যাইবেন 
এবং মেরী চাকুরী গ্রহণ করির। নিজের ও ব্রনার 

খরচ চালাইবেন। উপরোক্ত ব্যবস্থা অন্সারে মাত্র 

সপ্তদশ বর্ষ বয়ংক্রমকালে মেরী গৃহ-শিক্ষকের কা 
গ্রহণে বাধ্য হইলেন। প্রথমে ওয়ার-স নগরীতে 

বার্ষিক চারি শত রুবল (রুশীয় রৌগ্য মুদ্রা, 
মূল্যমান প্রায় ২ শিলিং ১২ পেন্স ) বেতনে এক 

উকীলের গৃহে গৃহ-শিক্ষযিত্রীর কাজ করেন। অল্প 

দিনের মধোই তাহাদের সঙ্গ মনঃপৃত না হওয়ায় 
তিনি সেই কাষ পরিত্যাগ করিয়া! বাৎসরিক পাঁচ 

শত রুব্ল 'বেতনে ওয়ার-স-এর উত্তরে পল্লীবাসী 

এক সঙ্গতিপন্ন কৃষকের গৃহে গৃভ-শিক্ষযিত্রীর কাজ 

গ্রহণ করেন (১৮৮৬ খুঙ্গাবের ১ল। জায়ারি )। 

এই গৃহের প্রত্যেকেই তাহাকে ষথোচিত শ্রদ্ধা 
করিতেন ও ভালবাসিতেন। মেরীর বয়ম তখন 

মাত্র আঠার বংসর। ছুইটি ছাত্রীর জন্য তাহাকে 

দৈনিক আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত । অবসর 

সময়ে তিনি সেখানকার কৃষক, শ্রমিক ও ভৃত্য 

শ্রেণীর কয়েকাট বালক-বালিকাকে গোপনে পে।ল- 

ভাষা শিক্ষা দিবার দাহ গ্রহণ করেন। এরূপ 

কাধের জন্ত সে-সময়ে সাইবেনিয়ার বরফ আচ্ছাদিত 

প্রদেশে নিবামন-দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। 

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। মেরী আশা 

করিয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রই 

করিবেন; কিন্তু হায়! তাহাকে হতাশ হইতে 

হইল। এই হতাশার মধ্যেও তিনি অপরের 

সাহায্য ব্যতিরেকে সমাজ-বিজ্ঞান, অন্ক-শাস্্, রসায়ন 

ও পদার্থ-বিদ্ভার চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ 

করেন। ১৮৮৮ খুষ্টাবের এপ্রিল মাসে তাহার 

পিতা উচ্চ বেতনে একটি চাকুরী পান। পরবর্তী 

বৎসরে মেরী তাহার গৃহ-শিক্ষমিত্রীর কাধ পরিত্যাগ 

করিয়া আসেন। ইতিমধ্যে তাহার জ্যেষ্টা ভ্ী 

ক্রনা প্যারীর এক ডাক্তাবের সহিত পরিণয়স্থত্রে 

আবদ্ধ হন। ইহাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেরীর 
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প্যারী বাওয়ার বিশেষ স্থুবিধা হইল । মাত্র চবিবশ 

বংসর বয়সে পিতার নিকট বিদায় লইয়া তিনি 

ওয়ার-স হইতে প্যারী যাত্রা! করেন। 

প্যারী তখন সমগ্র ইউরোপের সংস্কৃতি ও 

শিক্ষার কেন্দ্র। ১৮৯১ খুষ্টাব্দের ওরা নভেম্বর মেরী 

সর্বোনের বিগ্ভালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশ 

করেন।" তাহার চিব-অভীপ্সিত বিদ্যাজন স্পৃহা 
সার্থঘকতাঁর পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল। 

প্রথমে তিনি ব্রনার নিকটেই থাকিতেন; ব্রনা 

ও তাহার স্বামী, ডাক্তার কাপিমীর ড্গক্ক তাহাকে 

যথেষ্ট আদরঘত্র কবিতেন। কিন্তু এখান হইতে 

বিশ্ববিগ্ভালয়ে যাতায়াত করিতে তাহার অনেক 

সময় নষ্ট হইত। অগত্যা মেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের 

নিকটবর্তী এক দরিদ্র-অঞ্চলে তাহার বাসস্থল 

পরিবর্তন করিলেন-_মেরীর স্থকঠোর সাধনার ক্ত্র- 

পাত হইল। অতি সাধারণ বাসগৃহে সরল অনাড়ম্বর 

জীবনষাপনপ্রণালী অবলম্থন করিয়৷ স্থদীর্ঘ তিনটি 

বংখসর তিনি বিজ্ঞানের আরাপনা! করেন। 

স্বোপাজিত ও পিতার প্রেরিত সামান্য অর্থে মাসিক 

মাত্র চল্লিশ ক্লবল খরচে তিনি অতি কষ্টে তীশ্ার 

দৈনন্দিন বায় নির্বাহ করিতেন; এমন কি, 

অনেকদিন তাহাকে অনাহাঁরেও থাকিতে হইত। 

অর্থাভাবে অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া শীত নিবারণ 

করা 3,ীহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এই রুচ্ছ,তার 
মধ্যেও তিনি সংকল্পে অটল রভিলেন। তিনি 

১৮৪৯৩ খৃষ্টাব্দে পদার্থ-বিগ্ভায় (প্রথম স্কান ) এবং 

পরবর্তী বসরে গণিতশান্ত্ে এম, এ ডিগ্রি লাভ 
করেন। 

১৮৯৪ খৃষ্টাবের প্রীরস্তে পদার্থ-বিষ্ার অধ্যাপক 

কৌঁভালঙ্কি সন্ত্রীক তীহার স্বদেশ পোলাণ্ড হইতে 

প্যারীতে বৈজ্ঞানিক অভিযানে আসেন । তিনি 

মেরীর গবেষণার স্থবিধার জন্য পদার্থ-বিগ্কা ও 

বলায়নশান্ছের অধ্যাপক পিয়েরী কুরীর সহিত তাহার 

পরিচয় করাইয়! দিলেন ৷ অপ্যাপক কুরীর সৌম্যমৃত্তি 
এবং সদয় ব্যবহার মেরীকে মুগ্ধ কনিল। 

শঞ্তান ও বিজ্ঞান [ তয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

উভয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় গভীরভাবে মগ্ন) 

অজ্ঞাতসাঁরে অধ্যাপক কুরীও মেরীর প্রতি *আকুষ্ট 

হইলেন। বিজ্ঞানীযুগলের এই আকম্মিক মিলন 
যেন কোন অদৃশ্য মঙ্গল-হন্তের পূর্ব-পরিকল্লিত 

ইঞ্গিত। মেরীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, গণিতশাস্তে 
সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া পোলাগ্ডের কোন 

বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন ; কিন্তু অধ্যাপক কুরীর 

সহিত পরিচয় হওয়ায় সে সঙ্ষল্প তাহার কাষে 

পরিণত হইল না। পোলাণগ্ড তাহার সেবায় বঞ্চিত 

হইলেও সমগ্র জগৎ আজ তাহার নিকট চিন্কৃতজ্ঞ । 

১৮৯৫ খুষ্ঠাব্বের ২৬ শে জুলাই মেরী স্ব্োোভোভক্ষা 

পিয়েরী কুরীর সহিত পরিণয় স্ত্রে আবদ্ধ হইলেন । 

বিবাহের পর কয়েক সপ্তাহ নানাস্থানে মধুযামিনী 

যাপন করিয়! কুরী-দম্পতি স্থায়ীভাবে প্যাবীতে 

বসবাসের বাবস্থা করিলেন । মেরী কুশলী গৃঠিণীর 

হ্যায় গৃহকর্ম ও রন্ধনকাঘ ন্বহন্তে করিতেন। 

কাধান্তে অধাপক কুরীর সহিত বীক্ষণাগারে যাইয়া 

দৈনিক আট ঘণ্টা গবেষণ। কাধে রত থাকিতেন 

এবং নন্ধ্যায় উভয়ে পাঠে মগ্ন হইতেন। উদ্দেশ্টা-_. 

ফেলোশিপ গ্রহণ করিয়। শিক্ষকত। কাষে ব্রতী 

হইবেন। এক বৎসরের মধ্যেই মেরী প্রথম স্থান 

অধিকার কৰিয়। মাধ্যমিক শিক্ষ। সন্ধে ফেলোশিপ 

লাভ করিলেন। ইহার কিছুধিন পণ্দে ১৮৯৭ 

খৃষ্টানদের ১২ই সেপ্টেম্বর মেরীর প্রথম! কন্যা ভাবী 

“নোবেল লরিয়েট” আইরিন জোলিয়ো কুবীর জন্ম 

হয়। 

সন্তানের জননী হইবার পর মেরী পুনবায় তাহার 

গবেষণাকাধে মনোনিবেশ করিলেন । উদ্দেশ্ঠ-_ 

ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করা। এই সময়ে ফ্রান্সের 

বিশিষ্ট পণদার্থবিগ্ভাবিদ অধ্যাপক আলেকজাগার 

বেকারেলের পুত্র, তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে 

বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান হেনরী বেকারেল ( ১৮৫২-১৯*৮) 

আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম নামক ধাতু হইতে 
একপ্রকার স্বত:স্ফ,্ত আলোক-রশ্মি বিকিরিত হয় 

এবং এক্স-রের ন্যায় কালো কাগজে আবৃত 
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ফটোগ্রাফ প্লেটের উপর ক্রির। করে। ইহাই 

বেকারেল-রশ্মি। বেকাঁরেলের আবিষ্কার কুী 

দম্পতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ-বিষয়ে তখন 

সমগ্র ইউরোপে আর কেহ কোনরূপ প্রচেষ্টায় 

অগ্রসর হন নাই । 

কুরী-দম্পতির চিন্তার বিষয় হইল, ইউরেনিয়ামের 

এই রশ্মি আসে কোথা হইতে । পিঁ়েবী আবিষ্কৃত 

ষন্ত্র সাভায্যে অতি সামান্যভাবে সজ্জিত গবেষণা- 

গারে মাদাম কুরী তীহার পরীক্ষাকাধে ব্রতী 

হইলেন। সতা আবিষ্কারের জন্য অসীন দৈষের 

সহিত মেরী দিনের পর দ্রিন পরীক্ষাকাঘ করিতে 

লাগিলেন : কিন্তু ইউরেনিয়াম হইতে বিশেষ ফললাভ 

হইল না। তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল 
যে, ইউরেনিয়াম ব্যতীত অন্য পদার্থ হইতেও 

এইরূপ স্বতঃস্ফ,ত জ্যোতি বিকিরিত হইতে পারে। 

বন্থবিধ পরীক্ষা করিঘা তিনি দেখিলেন যে, থোবিয়াম 

নামক ধাতু হইতেও ইউরেনিয়ামের মত স্বতঃস্ফত 
আলোকরশ্মি বিকিরিত হয়। মেরী ইভাতে পন্বিতৃপ্ত 

না হইয়! বিবিধ খনিজ পদার্থের সাহায্যে পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। পিয়েবরীও তাহার নিজস্ব 

গবেষণাগার ত্যাগ করিয়। মেবীর সভিত যোগ 

দিলেন। অবশেষে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর উদ্বেলিত 

আনন্দে মুগ্ধ মেরী দেখিলেন, ইউরেনিয়াম ব 

থোরিয়াম হইতে বিকিরিত রশ্মি অপেক্ষা কুড়ি লক্ষ 

গুণ শক্তিশালী এক রশ্মি পিচব্রেণ্ড নামক একপ্রকার 

খনিজ পদার্থ হইতে নির্গত হইতেছে । তীহারা 

সিদ্ধান্ত করিলেন, পিচব্লেণ্ডের মধ্যেই সেই শক্তি- 
শালী আলোক-রশ্মি বিকিরণকারী পদার্থটি বিদ্যমান 

রহিয়াছে; তাহারা ইহার নাম দিলেন- রেডিয়াম। 

অমূলা ধাতু রেডিয়ামের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হইলেও প্ররূৃতপক্ষে ইহা সংগ্রহ করিতে কুরী- 

দম্পতিকে চারি বসর কঠোর সাধনা করিতে হয়। 
তাহারা আশা করিয়াছিলেন, পিচব্েণ্ড হইতে 

ইউরেনিয়াম বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট 
থাকিবে সেই পরিত্যক্ত অংশ হইতেই রেডিয়াম ও 

মাদাম কুরী ৩৫৭ 

পোলোনিয়াম পাওয়া! ষাইবে। ভিয়েনার সাঁয়েন্স 

একাডেমীর চেষ্টায় বোৌভেমিরার কোন খনির কতৃ পক্ষ 

বিনামূল্যে তাহাদিগকে এক টন (প্রায় ২৭ মণ) 

ব্যবহৃত পিচরেখ্ডের পরিতাক্ত অংশ প্রেরণ করিলেন। 

ষে বিদ্যালয়ে পিঁয়েরী অধ্যাপনা করিতেন তাহারই 

কাষ্ঠনিমিত অবাবহাধ একটি পরিত্াক্ত গৃহে অতি 

কষ্টে তীহার! পরীক্ষাকাধ আবরস্ত করেন। উভয়ে 

সমবেতভাবে চারি বত্সর (১৮৯৮-১৯০২ ) চেষ্টা 

করিয়া এক টন পিচব্েণ্ড হইতে মাত্র তিন গ্রেণ 

বেডিয়াম নিক্ষাশন করিতে সক্ষম হইলেন । তাহাদের 

সাতচধে আলির! ফরাসী যুবক বিজ্ঞানী আাগ্ডি 

ডেবিয়ার্ণ “আ্াকটিনিয়াম” নামক একটি মৌলিক 

পদার্থ আবিষ্কার করেন । 

রেডিযাম আবিষ্কৃত হওয়ার বিজ্ঞীনজগতে 

আলোটনের স্ুষ্টি হইল। বাদারফোর্ড, রামজে, 

টমসন, সডি প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় 

আণবিক-শক্তি সম্বন্ধে নৃতন তথোর সন্ধান পাঁওয়৷ 

গেল। অদ্ভুত এই নব জাতকের প্রকৃতি; সর্বত্র 
ইহার রশ্মির অবাধ গতি, কেবলমাত্র পুরু সীসক 
আধারে ইহাঁকে রক্ষিত কর। যায় । রেডিয়াম হইতে 

আলোক-প্রভার ন্যার তাপ স্বতঃস্ফ ত | পদার্থের 

অণু সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, তাহারা অবিনশ্বর ; কিন্তু 
রেডিয়াম হইতে হিলিয়াম নামক বায়বীয় পদার্থের 

অণু অবিরাম গতিতে বাহির হইতেছে । সর্বোপগি 

দেখ। গেল, রেডিয়াম ছুরারোগা কর্কটরোগ নিরাময় 
করিতে অদ্বিতীয় । কুরীদম্পতি পুনরায় আট টন 

পিচব্রেখ্ডের অবশিষ্টাংশ হইতে মাত্র এক গ্র্যাম (প্রায় 
১৫ গ্রেণ) রেডিয়াম বাতির করিলেন । রেডিয়াম 

মিষ্ষাশনে সাহায্য করিবার জন্য ফ্রান্সের একাডেমী 

অফ সায়েন্স কুরীদম্পতিকে বিশ সহস্ত ফ্রাঙ্ক প্রদান 

করেন। অধ্যাপক ও মাদাম কুরীর উদারতা তখনই 

পরিস্ফুট হয়, ষখন দেখি যে, স্বর্ণ অপেক্ষা পঞ্চাশ 
হাজার গুণ মূল্যবান যে রেডিয়াম, তাহার নিষ্কাশন 

প্রণালীর সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত না করিয়া তাহারা তাহা 

সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন । ১৯০৩ সালের নভেম্বর 



৩৫৮ 

মাসে লগ্ডনের রর্যাল সোসাইটি কুরীদম্পতিকে 

সর্বোচ সন্মন সুচক “ডেভী মেডাল” দান করিপেন | 

& বখসরেই ১০ই ডিসেম্বন্র ইকহলমের ( স্থইডেন ) 

একাডেমী অফ সায়েন্স ঘোষণ। করেন যে, নোবেল 

পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ বেকারেল এবং অবশিষ্ট 

অধেক কুরীদম্পতি পাইবেন । 
, রেডিয়াম সঙ্গদ্ধে গব্ষেণার জন্য প্যারি বিশ্ব 

বিদ্যালয় মেরীকে তাহার অভীপ্দিত “ডক্টুরেট" 

উপাধিতে ভূষিত করিয়া বাধিক ২৪০০ ফ্রাঙ্ক মাহিনায় 

পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। 

ইতিমপ্যে ১৯০৪ খুষ্টাব্দের ৬ই ডিসে তাহাদের 

দ্বিতীয় কন্য! জন্ম গ্রহণ করেন; তার তার ইভ। 

প্যারী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া 

মেরী নৃতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯০৬ 

খৃষ্টানদের ১৯শে এপ্রিল, বুভস্পতিবার_-আকাশ 

মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টিপাতও হইতেছে, পিঁয়েদী গৃহের 

বাহির হইলেন । তাহার অনেক কাজ । পিঁয়েবী পথে 

চলিয়াছেন, মন তীভার নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত , 

অন্যমনক্কভাবে রাস্তা অতিক্রম করিতেছেন, 

কোনদিকে লক্ষা নাই । ভঠাৎ চাহিয়। দেখেন, ছুইটি 
বোঝাই অশ্বশকটের মধ্যে পড়িয়াছেন । জীবনরক্ষার 

আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ভায়। সকল চেষ্ট। 

ব্যর্থ করিয়! নিমেষে অশ্বশকট পিয়েরীর মস্তক ঢুণ 

করিয়। চলিয়া গেল। মেবী তাহার জীবনের সহচর, 
শেষ্ঠ শিক্ষাপ্তরুকে এক আকন্মিক দুর্ঘটনায় চিরতৰে 

হারাইলেন। 

পিয়েবীর মৃত্যুতে মেরী পৈধ হারাইলেন ন|। 

পারী বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাধিক দশ সহন্্র ফ্রাঞ্থ 

মাহিনাঁয় পিয়েরীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া তিনি কাজ 

করিতে লাগিলেন। নানা কারের গুরুভাবের মধোও 

তিনি তাহার কন্তাছয়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি 

স্থতীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন; তাহারই ফশ “নোবেল 
লরিয়েট” কন্যা আইরিন । একক জীবন দুর্বহ হইলেও 

কর্তব্যে তাহার আস্থ। ছিল অটল। আ্যাণ্ড, কার্ণেগীর 

অর্থ সাহায্যে তিনি কয়েকটি ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন 

গান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

এবং ডেবিয়ার্পের সহায়তায় রেডিয়াম সম্বন্ধে গবেষণায় 

পুনরায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ কন্মেন। দেশ- 

বিদেশের নান! উচ্চ সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত 

হইলেও রেডিয়াম সম্বন্ধে নৃতন গব্ষেণার উতৎকর্ষতা 
বিচার করিয়া সুইডেনের একাডেমী অফ সায়েন্স 
তাহাকে রসায়ন শাস্ত্রে ১৯১১ খুষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার 

নোবেল পুরস্কার দিয় সম্মানিত করেন। 

মেরী ১৯১২ খুষ্টাব্বের শেষভাগে কঠিন রোগে 

শম্যাখারী হন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি 
খৃষ্টাব্দে ওয়ার-স নগরীতে রেডিয়াম ভবনের উদ্বোধন 

৯৯১৩ 

করেন। পরবতী বখসরে পাস্তর ইনষ্টিটিউট ও 

প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত চেষ্টার মেবীর 

রেডিয়ম সম্পকার গবেষণাকাষের উন্নতির জন্য 

প্যারীতে যে রেডিয়াম ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত তয়, 

তিনি তাহার রেডিয়াম বিভাগের কতৃত্ব লাভ 

করেন। 

১৯১৪ থুষ্ঠাব্দে প্রথম মহাসমর আরস্ত হইল। 
আইরিন ও ইভ তখন বুটেনে, মেরী একাকী 

প্যারীতে । জার্জান সৈন্য ফান্প আক্রমণ করিলে 

তিনি এক্সরে বাহিনী গঠন করিয়। আহতের 

সেবায় দৃঢচিত্তে আত্মনিয়োগ কনেন। তাহার পৃবে 
কেহ চিন্তাও করেন নাই যে, এক্স্-রে, যুদ্ধে আহত 

পৈনিকের কোন উপকার সাধন করিতে পারে। 

শত্রসৈন্য প্যানী অবরোধ করিলে অসীম সাহসের 

সহিত তিনি তীহার ইনষ্টিটিউটের এক গ্র্যাম 

রেডিয়াম বোদে! নগরে নিরাপদে স্থানান্তরিত করিতে 

সক্ষম হন। তাহার সঞ্চিত ত্বর্ণ এবং দ্বিতীয় 

নোবেপ পুরস্কারের সমুদয় অর্থ যুদ্ধকাধে সহায়তা 

করিবার জন্য ফরাসী সরকারকে দান করেন । কিন্তু 

মেরীর এই মহান্গভবতার কোন মূল্য ফরাদী সরকার 
দেন নাই। 

১৯২০ খুষ্টাব়ে নিমন্ত্রিত হইয়া কন্তাদ্বয়ের 

সহিত তিনি আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরগুলি 

ভ্রমণ করিয়া আসেন। নিউইয়র্ক সহরের গুণগ্রাহী 

পৌর মহিলাগণ মেরীর প্রতি এতই আকুষ্ট 



জুন, ১৯৫০ ] 

হইয়াছিলেন যে, তীভার! এক লক্ষ ডলার (প্রতি 

ডলার - প্রায় তিন টাকা) ব্যয়ে এক গ্র্যাম 

বেডিয়াম “মরীকে উপহার দ্রেন। বিভিন্ন বিশ্ব 

বিদ্যালয় ও স্থধী-সমিতি তাহাকে উপাধি, পদক 

প্রভৃতিতে ভূষিত করিয়। নিজেদের গুণগ্রাহীতার 

পরিচয় দেন। ১৯১৩ খুষ্টাব্ব হইতে ফরাসী 

সরকারও তাহার জন্য বাধিক ৪০ হাজার ফ্রাঞ্চ বৃত্তি 

ধাধ করেন। জগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে 

মাদ।ন কুরীর নাষ পরিচিত নয় | 

পিয়েরী কুত্ধীর মৃত্যুর পর মেরী সর্ধদাই গবেষণা 
কাষে মগ্র থাকিতেন। বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি 

জীবন অতিবাহিত কবেন। আইরিন ও ইভের 

মাদাম কুরী ৩৫৯ 

হ্যায় রেডিয়াম ইনটি টউটও তীভার প্রাণাপিক প্রিয় । 

১৯৩৩ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে তিনি অসুস্থ 

হইলেন; এক্স-রে পরীক্ষায় পিত্ত-পাথরীর অস্তিত্ব 

প্রতিপন্ন হইল; মধ্যে মধ্যে সামান্য জর৪ হইত। 

চিকিৎসকের আদেশ সবেও তিনি পুস্তক রচনা! ও 

গবেষণাকারধে বিরত থাকিতেন ন1। গবেসণাকার্ষে 

রেডিয়াম-রশ্মির সংস্পর্শে আসায় এবং অতি শ্রমে 

তিনি ভীষণ রক্তাল্পত| রে!গে একূপ জীর্ণ ভইলেন যে, 

তাহাকে এক স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানাস্তুবিত করিতে 

হইল। ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিকিংসকগণের সকল চেষ্টা 
ব্যর্থ করিয়৷ ১৯৩৪ খুষ্টান্দের ৪ঠা জুলাই জগদবরেণ্য 

মাদাম কুরী অমবদমে প্রন্ধাণ করেন। 

“যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয় আর তাহা না কৰরিলেও বিজ্ঞান 

শিক্ষা প্রকুষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে 
হইবে। ছুই চারি জন ইতরাজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি কগিবেন ?--'-- তাহাতে 

সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক “আবহাওয়া, কেমন করিয়া বদলাইবে? 

কিন্ত দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহীকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের 

কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর না ই শুনুক, দশবার নিকটে 

বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবন্তিত 
হয়। ধাতু পরিবন্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল স্থৃঢরূপে স্থাপিত হয়। 
অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান 

শিখাইতে হইবে ।”- বঙ্গে বিজ্ঞান ( বঙদর্শন কাতিক ১২৮৯ ) 
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উন্নতধরনের বর্ণসন্কর ববারগছ উত্পাদনের জন্যে কৃত্রিম উপায়ে 

রবাঁর-ফুলে পরাগনিষেক করা হচ্ছে 

বর্তমান যুগে স্বাভাবিক রবাব শ্রমশিল্পও দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্ধ হইয়া দীড়াইয়াছে 



জুন, ১৯৫* ] মালয়ের রবার রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট ৩৬১ 
বৈজ্ঞ।নিক গবেধণার ফলে ববাবের নানাপ্রকা তর নতুন নতুন রূপ উদ্ভাবিত হইতেছে এবং গত কয়েক 
বং্সরের মধ্যে ইহার ব্যবহার বহুগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
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“কিমি” প্রপ্রিয়ায় ঘনীভূত করবাপ জন্যে মালয়ের রবার রিসাচ ইনচি টিউটের পনীক্ষাগাবে 

গাছ থেকে সগুহীত টাটকা বুদ পরীক্ষা কর। ভচ্ে 



৩৬২ ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ সংখ্য। 

পৃথিবীতে যে পরিমাণ দ্বাভাবিক রবার ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই উৎপন্ন হয় মালয়ে। 
মালয়ে ববার বৃক্ষের সংখ্যা প্রায় ৩০১০০১০০১০০০*এবং আবাদী জমির আয়তন ২০১০০১০০০ একন্ব। 

জাপানী আক্রমণ ও অধিকারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পসমূহের মধ্যে মাঁলয়্ের রবার শিল্পকেই 
সর্বপ্রথম পুর্গনঠিত করা হয় এবং বর্তমানে উপনিবেশের শিল্পগুলির মধ্যে ববার শিল্প হতেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক ডলার আয় হইয়। থাকে । ১৯৪৯ সালে রপ্তানিকৃত রবারের পরিমাণ ছিল ৩৭৯,৭১০ টন্ এবং 

ইহার অধে কেরও অধিক রপ্তানি করা হইয়াছিল যুক্তবাষ্ট্ে। 

শি 
৮. পিটাবেছ। উত 1. 

সি 

বির িনিনর 
২2 ্ হু 

৫ বলেনি তে খু বতত লি রি লৈ 

০০ ডে দো ০ শত পট সপ শন রহ হা রঃ রি সুহেরতেছে এ স্রেরজ বটি নখ শ্িশ নান * 

ভিডি টব চি ক ০৯ ১ দুর 
সদ 

৮ দির 

৮ এডি দিবা ৪ টিটি স্দ্শ আছ 

উৎপাদিত বিভিন্ন নমুনার স্থায়ী রেকর্ড রাখবার জন্যে দক্ষ ফটোগ্রাফার ও 

ড্রাফট্স্ম্যানরা! প্রোজেকশন মাইন্রস্কোপ ব্যবহার করছেন 

মালয়ের রবার রিসার্চ ইন্রিট্যুটের দাহা্য ও উপদেশের ফলেই এই লাফল্যলাভ গস্ভব হইয়াছে। 
এই প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ পরীক্ষাকার্য ও গবেষণা চালান হইতেছে এবং মৃত্তিকা, রাসায়নিক সার, 
উদ্ধিদবিষ্ঠ] প্রভৃতি নম্পর্কে .আবিষ্কৃত নতুন নতুন তথ্যসমূহ এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতির 
সহায়ত। করিতেছেন 



জ্ঞানও বিজ্ঞান 
ভুন--১৭৫০ 

তৃতীয় বর্ধ-_-৬ষ্ঠ সংখ্য। 

ধান ও কুম্ডাবীজের অঙ্কারোদিগম 

৩৬২ পু্ট। ষ্টব্য 
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করে দ্খ 
ফ্র্যাসলাহইট সাইক্রস্কোপ 

এর আগে তো'মাঁদিগকে জল দিয়ে তৈরী লেন্সের সাহায্যে মাইক্রক্ষোপ তৈরীর 
কথা বলেছি । কিন্তু এপর্বস্ত তোমাদের কারুর কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি বলে মনে 

হচ্ছে_-এ বিষয়ে তোমরা কেউ হাত দাওনি, অথবা হাত দিলেও সাফল্য লাভ করতে 

পারনি। তবে সেবারে হাতে-তৈরী মাইক্রস্কোপের যে না 80888888 তাতে উ কাঠের 
্্যাণ্ ত্র্যাকেট ইতাদি তৈরী করা তোমাদের তির টি 

পক্ষে অস্ুবিধাজনক হতে পারে-__ছুতোর মিস্ক্রির 

সাহায্য না নিলে চলে না। এই অন্গুবিধার 

কথা ভেবেই আজ তোমাদিগকে আরও সহজ 

উপায়ে ফ্লাসলাইট মাইক্রস্কোপ তৈরীর ব্যবস্থার 

কথা জানিয়ে দিচ্ছি । আশ করি, এ ব্যবস্থায় 

তোমাদের অনেকেই মাইক্রস্ষোপ তৈরী করে দৃশ্য 

এবং অপৃশ্য জগতের অনেক কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে 

প্রত্যক্গ অভিজ্ঞত। লাভ করতে পারবে । 

এই মাইক্রক্কোপ তৈরী করতে হলে একট 

ফ্র্যাসলাইট টর্চ, একপয়সা কি ছুপয়সা দামের 
একটা রাবার ব্যাড এবং একখানা টিনের বা পিতলের পাঁত যোগাড় করতে হবে। 
পাতটাকে ইংরেজী ], অক্ষরের মত বাঁকিয়ে নিয়ে তার ছোট বাহুটর মধ্যেস্থলে সৃচ দিয়ে 
++ টি নিন ছিদ্র করে নিতে হবে। খুব সরু ফাইল বা এমারি-ক্রথ 

' দিয়ে ছিত্রটাকে বেশ নিখু'ত্ভাবে মস্থণ করে নেওয়া 
দরকার। এই ছিদ্রের মধ্যে এক ফোটা গ্রিসারিন অথবা 
সাদা খনিজ তেল লাগিয়ে দিলেই মাইক্রস্কোপের লেন্স 

্ ্ তৈরী হয়ে যাবে। তেলের পরিবর্তে অবশ্য জলের 
এপ, এ * . ফৌটা দিলেও কাজ চলতে পারে । ছোট স্থচের বদলে 

| বড় সুচ দিয়ে ছিদ্র করলে দ্রষ্টব্য পদার্থ খুব উজ্জল 
] দেখাবে বটে; কিন্তু আকৃতিগত খু'টি-নাটি অস্পষ্ট 

০০ হবে। সরু ছিদ্রে আলোর গজ্জল্য অনেকটা! কম 
২ নং ছবি পেলেও সুস্পষ্ট আকৃতি দেখতে পাওয়া যাবে। 



৩৬৪ | উ/ন ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬৮ সংখ্য। 

যাহোক, টিনের বা পিতলের পাঁতের মধ্যে একটা সরু ছিদ্র করা কিছু শক্ত কাঁজ নয়। 

ইচ্ছামত বড়-ছোট ছিদ্র করে দেখবে- যেটাতে ভাল দেখায় সেটাই ব্যবহার করবে । এক 

নম্বরের ছবিটার ঝা-দিকে বাঁকানো পাতের নমুনা! দেখানে। হয়োছ এবং কোথায় ছিদ্র করতে 

হবে তারও নিদেশি দেওয়া আছে। গ্রিসারিন, তেল বা 

জলের ফোঁটা কোথায় কেমনভাবে দিতে হবে তা-ও 

দেখানো হয়েছে এক. নম্বর চিত্রের ডানদিকে । তরল 

পদার্থের ফৌটাটার বড়-ছেটি হওয়ার উপর লেন্সের 

শক্তি নির্ভর করে । ফৌঁট। পাতল। হলে লম্বা ফোকাল 

লেখ পাওয়া যাবে, শক্তি হবে মাঝামাঝি : আর দৃশ্য 

বস্তর আকৃতি দেখতে হবে-পরিষ্ষার । ফোৌটাটা পুরু 

হলে ফোৌক্যাল লেখ ছোট হবে: কিন্ত শক্তি বুদ্ধি 

হবে। ছিদ্রের উপর লাগিয়ে দিলেই অবশ্য ফে টাটা 

নীচের দিকে ঝুলে পড়বে বেশী এবং উপরের দিকটা 

অপেক্ষাকৃত পতল থাকবে । এক নম্বরের ছবি থেকেই 

বাপারট। পরিক্ষার বুঝতে পারবে। 

এবার বাঁকানে। পাভখানাকে উচের এক পাশে রোখে রাবারের ব্যাড দিয়ে এঁটে 
দাও। টর্চের গায়ে পাতখান। শক্তভাবে লেগে খাকবে। যে সব বস্ত পরীক্ষা করতে চাও 

সেগুলে। এবার একখানা কাচের শ্লাইডের উপর খসিয়ে নাও । শ্রাইডখানাকে টচের 

মুখের কাঁচখানার উপর রাখ। টচটির বেতান টিপে আলো জেলে লেন্সের ভিতর দিয়ে 

দেখ। ছু-নম্বরের ছবিতে ব্যবস্থাট। পুরোপুরি দেখানো হয়েছে । ফৌটাটা কমবেশী করতে 
হলে ছু-নম্বর চিত্রের মত পিপেট ব্যবহার করবে। দ্রষ্টবা পদার্থ থেকে লেন্সখানাকে 

..ষ্থাষথ দূরত্বে রাখবার ব্যবস্থার ও কিছুমাত্র অন্রবিধা হবে না। পাতখানাকে একটু নীচে 
নামিয়ে বা উপরে উঠিয়ে নিদিষ্ট দূরত্ব অনায়াসেই পারা যাবে। কেমন করে এই ফ্র্যাস- 
লাইট মাইক্রক্ষোপ ব্যবহার করতে হবে তা তিন নশ্বরের ছবিতে দেখানো হয়েছে। 

গ, চঃ ভ, 

(জনে প্াখ 
অক্কুরোদামের বৈচিত্র্য ৃ 

বীজ থেকে গাছ হয়- একথা তোমরা সবাই জাঁন। কিন্তু কেমন করে হয়, 

লক্ষ্য করে দেখেছ কি? লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতির বীজ মাটিতে পু'তলে 

কমন করে চারাগাছ গজিয়ে উঠে সেটা হয়তে। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে। 
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কুমড়া-বীজের সরু মুখটা উপরের দিকে রেখে মাটিতে পুঁতে দিলে দিন কয়েক পরেই 
দেখবে' সুক্ষ মুখ একটা মোটা শিকড়ের মত পদার্থ মাটির ভিতর প্রবেশ করছে। 
তারপর কাণট1 বড়শীর মত বেঁকে মাটির উপরে ঠেলে উঠছে; মাথায় রয়েছে বীজের 
খোসাটা। অবশ্য বীজটাকে উন্টোভাবে পুঁতিলে চারাট। সৌজান্বজিই গজিয়ে উঠবে। 
ছুএকদিনের মধ্যেই খোসাটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে মোটা মোটা গোলাকার ছুট। 
পাঁতা। তারপর ধীরে ধীরে ওই ছুট! পাতার মধ্যস্থলে কাণ্ড ও নতুন পাতা গজিয়ে 
গাছ ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠবে । ছোলা, মটর প্রভৃতি বীজ ভিজ! জায়গায় রেখে দিলেও 

এরকমের ব্যাপারই দেখতে পাবে । কিন্তু ভিজ। বা স'াাতসে'তে জায়গায় কয়েকটা 

ধান ছাড়িয়ে রাখলে কি হবে? ধান থেকে অনুর বেরিয়ে বেশ লম্বা হয়ে উঠবে 

বটে; কিন্তু কুমড়া বীজের মত ধানটা কাণ্ডের ডগায় চলে আসবে না- সেটাকে 

০৮ ০৫৪৯০১০াওারররির,  »+ »স» সস শি ৯ পি সপ শা 

হত এস স্ব চন -ল. কন - কহ ত্র ক রহ 

এটি 

তাপের অাঠির অরো দম 
মাটিতেই এক জায়গাঁয় পড়ে থাকতে দেখবে। কাজেই বুঝতে পারছ-_সাধারণতঃ 
আমরা ছু-রকমের অস্কুরোদগম দেখতে পাই । লাউ, কুমড়ার বীজের মধ্যে ছুটি করে 
বীজপত্র লুকানো থাকে-এদের বলা হয় দ্বি-বীজপত্রী, আর ধান জাতীয় উদ্ভিদদের 
বল। হয় এক-বীজপত্রী। কিন্তু এ উভয়বিধ উদ্ভিদের মধ্যে এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের 
অঙ্কুরোদম কৌশল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তোমরা পাথরকুচি গাছের নাম শুনেছ নিশ্চয়। 
আমাদের দেশে এ গাছ প্রায় সর্বত্রই দেখা যাঁয়। এ গাছের পাতা মাটিতে পড়লেই 

তার প্রত্যেকটি খাজ থেকে একটা করে ছোট চারা গজিয়ে থাকে। আলুর চোঁখ 
থেকে যেভাবে অস্কুরোদগম হয় এ-ও অনেকটা দেরকম। মুকুট ফুলের গাছ দেখেছ 
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বোধ হয়! অনেকটা আনারসের গাছের মত দেখতে । পরিণত বয়সে গাছের 

মধাভাঁগ থেকে ১০১৯ হাত লম্বা, বেশ মোটা একটা দণ্ড নির্গত হয়। এর গায়ের 

প্রত্যেকটা গাট থেকে ফলের মত কয়েকটা করে গুটি নির্গত হয়। সেগুলো দেখতে 

ফলের মত হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ফল নয়; খুব আটসাটভাবে গুটানেো ছোট 

ছোট চারাগাছ মাত্র। কিছুদিন পরেই সেগুলো বৌটা খসে মাটিতে পড়ে ষায় এবং 

ইতস্তত; নতুন গাছের পত্তন করে। গ্নোব্বা বাল্বিফারাস নামে এদেশে 
একরকম গাছ দেখা যাঁয়। গাছগুলে! দেখতে অনেকট! হলুদ বা আদা গাছের মত । এদের 

ডগা থেকে লম্বা একটা ফুলের কৌটা বেরোয়। বোঁটার প্রান্তভাগে লালচে হলুদ 

রঙের ফুল ফোটে; কিন্তু বোটার মধ্যস্থলে, ফুলের আগে কতকগুলো পিগুকৃতি 

পদার্থ জন্মে। সেগুলো থেকে এক একটা করে চারা গাছ গজিয়ে ওঠে । চারাগাছগুলো 

৪1৫ ইঞ্চি বড় হলে মাটিতে ঝরে পড়ে যায় এবং নতুন গাছের পত্তন করে। ম্যাংগ্রোভ 

জাতীয় গাছের নাম তোমরা শুনে থকবে। এদের ফলের মধ্যে চারাগছ জন্মে সরু 

শিকড়টাকে বল্পমের মত নীচের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সময় মত মাটিতে পড়বার 

সময় তীক্ষমুখ শিকড়টা নরম মাটিতে টুকে যায় এবং সেখানেই নতুন জীবন পত্তন 

করে। এরূপ আরও কত অদ্ভুত উপায়ে যে গাছের অগ্কুরৌদগম এবং বংশবিস্ত।র 
হয়ে থাকে সেকথা তোমরা পরে জানতে পারবে । বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাল, 

খেজুর প্রভৃতি এক বীজপত্রী ছু-একটি উদ্ভিদের অস্কুরোদগমের বিচিত্র কৌশল সম্বন্ধে 
কিঞ্চিং আলোচনা করে তোমাদের অনুসন্ধিংসাবৃত্তি জাগ্রত করবার চেষ্টা করবো । 

তালগাছ তোমাদের অপরিচিত নয়। দেখেছ তো! কি বিরাট গাছ! গছ যেমন 

বিরাট, ফলও ধরে তেমনি প্রচুর! তালশাছের একটা বিশেষত্ব তোমরা বোধ হয় লক্ষা করে 
থাকবে । কতককগুলো তালগাছে কেবল জট। হয়, আর কতকগুলো গাছে ফল 

-্ধরে। জটাওয়াল! গাছগুলো পুরুষ, আর ফলওয়াল! গাছগুলো স্ত্রী জাতীয়। যাহোক, 

তালের অণঠি থেকে অগ্কুরোদগমের ব্যাপারটা কখনও লক্ষ্য করেছ কি? পুরে লাউ, 

কুমড়ার অঙ্কুরোদগমের কথা বলেছি; কিন্তু তালের আঠির অস্কুরোদগমের ব্যাপারটা! 

মোটেই সেরকমের নয়। আম-জাম, লাউ-কুমন্ডা প্রভৃতির উদ্ভিদ-শিশু বা জণ বীজদলের 

সঙ্গে সংলগ্ন থেকে সোজামুজি মাটিতে শিকড় পত্তন করে; কিন্তু তালের জ্রণ 

অদ্ভুত একট! নলাকার পদার্থের সাহায্যে অঠি থেকে বেরিয়ে মাটির অনেক নীচে 

চলে যাঁয়। সেখানে শিকড় পত্তন করে' বৃক্ষ-শিশু অনেক দিনের চেষ্টায় ধীরে ধীরে 

মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে । অত বড় একটা বিরাট গাছকে ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে 
বাঁচবার উদ্দেশ্ঠেই এভাবে সুদৃঢ় গোড়া-পত্তনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। 

তোমরা যে তালশ'াস খাঁও সেগুলো তালের অঠির কচি শশস ছাড়া আর 

কিছুই নয়। পরিপক্ক অবস্থায় শীসের উপরের আবর্ণটা ভয়ানক শক্ত হয়ে যায়। 
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ভিতরের শণাসটাও শক্ত হয়ে ওঠে । পরিপক্ক তালের অণঠি স্ততসে'তে মাটির উপর পড়ে 

থাকলে কিছুকাল পরে মুখের দিক থেকে শিকড়ের মত বেশ মোটা একট পদার্থ বেরিয়ে 

আসে। শিকড়ের মত এই পদার্থের ডগাট। পেন্সিলের মুখের মত সরু । এর অপর প্রান্ত 

থাকে অঠির মধ্যস্থিত ফৌপলের সঙ্গে সংযুক্ত । শিকড়ের মত বলছি এজন্যে যে, প্রকৃত 

প্রস্তাবে এটা শিকড় নয় মোটেই । এটাকে এককথায় নাভিরজ্জু বল। যেতে পারে । এর ডগার 

দিকট। লম্বালম্বি চিরে ফেললেই দেখবে _ভিতরট। নলের মত ফাঁপা এবং নলটার ভিতরে 

রয়েছে_ উল্টো মুখে বেশ ল্বা একট! চারাগাছ, তার গোড়ার দিকট। নাভিরজ্ভুর সরু 
মুখটার সঙ্গে ভিতরের দিকে সংলগ্ন। এই চারাগাছটাই জ্রণ অবস্থায় অশঠির মধ্যে ছিল। 
স্বগ্রাতিষ্ঠিত করবার জন্যে ভ্রণটাকে ওই নাভিরজ্ঘর সাহায্যে মাটির নীচে চালিয়ে দেয়। 

শিকড়ের মত পদ্দার্থটা যত লম্বা হতে থাকে, ফৌঁপলটাও সঙ্গে সঙ্গে ফুলতে থাকে। 

ফে(পলের সংস্পর্শে এসে শক্ত শশসট1ও ক্রমশঃ মাথখমের মত নরম হয়ে যাঁয়। নাভিরজ্জুর 

সাহায্যে সেই পদার্থটা পরিবাহিত হয়ে বৃক্ষ-শিশু এবং নাভিরজ্জছু উভয়েরই পুষ্টিসাঁধন করে। 

ন[ভিরজ্জর মুখট। অাঠি থেকে বেরিয়ে এসেই মাটির ভিতরে ঢুকে যায় এবং তা-ও একটু 
আধটু নয়_-প্রায় হাত খানেক নীচে চলে যায়। যথেষ্ট নীচে ঢুকে যাবার পর সরুমুখ 

পদার্থ টার প্রান্তদেশ থেকে পাশের দিকে মোটামোটা কয়েকট। শিকড় বেরিয়ে চারদিকে 

ছড়িয়ে পড়ে। ছবি দেখলেই বাপারট? বুঝতে পারবে । এভাবে সুদৃট়রূপে গোড়া পন্তন 

করে' তালগাছের চাঁর। মাটি ফুঁড়ে উপরের দিকে উঠতে সুরু করে। নাভিরজ্জু মাটির অনেক 

নীচে চলে গেছে-সে সময়ে ফৌপলের লোভে কেউ আাঠি ছি'ড়ে নিয়ে গেলেও উদ্ভিদ 
শিশুর কোনই অনিষ্ট হবে না। মনে হতে পারে-_ অশঠির মধো সঞ্চিত খাছ থেকে বঞ্চিত 

হয়ে উদ্ভিদ-শিশু মাটির নীচে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়, ততদিনে উদ্ভিদ- 
শিশু মাটির নীচে প্র।তচ্িত হবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বাইরে থেকে তার অস্তিত্বের 
কোন লক্ষণই দেখতে পাবে না ; কিন্তু ছ-এক মাস পরে দেখবে, তালগাছের চারা মাটি ফুড়ে 
বেরিয়েছে । অন্যান্য উদ্ভিদ-শিশুর মত সহজে তাকে নিনূ'ল করা সম্ভব নয়। হাণ্ডকুড়ির 
মধ্যে একটু স্ত'।তসেৌ'তে জায়গায় ছু-চীরটে তাঁলের আঠি রেখে দিয়ে দেখো--কিছুদিনের 
মধ্যেই পেন্সিলের চেয়ে খানিকটা! সরু, শিকড়ের মত একট1 পদার্থ বেরিয়ে আসছে । 

এটাকেই নাভিরজ্জ, বলেছি। এর মুখটা কেবল নীচের দিকে যেতেই চেষ্টা করবে। 

অশাঠিটাকে উদ্টে ফেলে নাভিরজ্জুর মুখট1 উপরের দিকে রেখে দেখো ছ-একদ্িনের মধ্যেই 
সুচালো মুখট! ঘুরে আবার মাটির দিকে নেমেছে । পনেরো বিশ দিনের মধ্যে নাভিরজ্জুটা 

প্রায় হঠত খানেক লম্বা হয়ে যাবে এবং মাথার দিকটা ক্রমশঃ মোটা হতে থাকবে। 

হাড়ির শক্ত খোলা ভেদ করে মাটিতে ঢোকবার উপীয় নেই বলে সম্পূর্ণ অবস্থাটা! 
_ পরিফারভাবেই পর্বেক্ষণ করতে পারবে । এবার দেখবে-_নাভিরজ্জ্র সরু মুখটা থেকে 
চারদিকে মোট! মোটা কয়েকট। শিকড় বেরিয়েছে এবং কিছু দ্বিনের মধ্যেই নাভিরজ্ভর 



৩৬৮ ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 

নলটা ফেটে প্রায় ৫৬ ইঞ্চি লম্বা গ্ুুতীক্ষ শস্ত্ের ফলার মত উদ্ভিদ-শিশু বেরিয়ে 
আসছে। : 

এ তো গেল তাল গাছের অস্করোদগমের কথা ; কিন্ত খেজুরের আাঠি থেকে অঙস্কুরো- 
দগমের ব্যাপারটাও অনেকটা তালের আহির অক্ক,রোদগমের মত। একটা খেজুরের 
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খেজদের আর অস্কানে।দ্গথ 

আ'ঠিকে কিছুদিন ভিজ] অবস্থায় রেখে দিলেই দেখবে--লঙ্গ(টে আশঠিটার এক পাশ থেকে 
খুব সরু একটা ছিপির মত, পদার্থ ঠেলে বেরিয়ে এলে। | ছিপির মত পদার্থট? বেরিয়ে 
এলেই খুব সরু পরিঞ্ার একট! ছিদ্র দেখা যাবে। এই ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে সরু একটা! 
লম্বা নল। নলটা৷ ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যায়। এদেরও নলের সরু 
মুখটার ভিতরে থাকে শিশু-উদ্ভিদটি। বেশ খানিকটা মাটির ভিতর ঢুকে গিয়ে শিকড় 
বেরুবার পর উদ্ছিদ-শিশু মাটি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে । চারাগাছট। মাটি 



জুন। ১৯৫ ] অন্ভিনব চিকিগুদ! ৩৬৯ 

ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে বেশ কিছুদিন সময় নেয়। মোটের উপর তাল ও খেজুরের 
অঙ্ক,রোদগম-কৌশল প্রায় একই রকমের। কিন্ত নারকেল এই জাতীয় গাছ হলেও 
তার অঙ্ক,রোদগম-কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এগুলো তোমরা ইচ্ছা করলে স্বচক্ষে 
দেখতে পারবে। ব্যাপারটা একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে শিশু- 
বৃক্ষকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্যে তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছগুলো! কি চমতকার কৌশল অব- 
লম্বন করেছে। কিন্তু ব্যাপারট। ষে বুদ্ধি করে বা ইচ্ছামত হয়নি-__-একথ। বুঝতে বোধহয় 
তোমাদের অসুবিধা হবে না। পারিপাম্থিক অবস্থার সঙ্গে সামপ্ুস্য বিধান করে আত্মরক্ষার 

প্রচেষ্টায়, যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ধারায়__-তাল, খেজুর প্রভৃতি উদ্ভিদ অঙ্ক,রোদগমের অদ্ভূত 

ব্যবস্থার অধিকারী হয়েছে। উদ্ভিদ ও জীবজগতের সব কিছুই এরূপ কোন না কোন 
উপায় অবলম্বন করে বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলছে । গন 

.... শ্রবন্ধের ফটোগুলো লেখক কতৃক গৃহীত.) 

অভিনব চিকিৎস! 
চিকিৎসা তো ,কতরকম ভাবেই হতে পারে-আর সেগুলো তোমরা নিশ্চয়ই 

জান। কিন্ত্রু আমি আজ যে চিকিৎসার কথা বলবে তাঁতে ওষুধপত্র বিশেষ কিছুই 

দরকার হয় না। তবে হ্যা, দরকার হবে কেবলমাত্র কয়েকটি জিনিসের । 

প্রাচীনকালে মানুষের অসুখ হলে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হতো-_-তা জানিনা ; 

কিন্ত আজকের যুগের মত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা যে হতে। না--সে কথ। আশাকরি 
না বললেও চলবে । তবে বিজ্ঞানের যেদিন জন্ম হলে! সেদিন থেকেই মানুষ যে চিকিৎস। 

বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছিল তাঁর বনু প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। 

কত বিজ্ঞানী এর জন্তে নিজেদের জীবনও বিপন্ন করেছেন তবুও তারা তাদের এই 
সাধনা থেকে কখনও অবসর গ্রহণ করেননি ; বরং বিজ্ঞানকে কি ভাবে মানুষের উপকারে 

লাগানে যায় সেই চিস্তায়ই সারাজীবন অতিবাহিত করতেন । 

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় কতরকম ওষুধপত্র যে আবিষ্কৃত হয়েছে 
তার সংখ্য1 নেই ; তবে সেই সঙ্গে মানুষের যন্ত্রণাদায়ক ষে ওষুধ বের হয়েছে সেগুলোকে 
কি ভাবে পরিবর্তন করা যায়-_-এর চেষ্টীও খুব চলছে। 

তোমরা 79501১01085 কাকে বলে তা হয়তো জান না। এটাকে বাংলায় বলে 
“মনোবিজ্ঞান” । এই মনোবিজ্ঞানে মানুষের মনের কতকগুলে। বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা 

করা হয়। - এর সাহায্যে মানুষের মনের প্রকৃতিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। 

এখন তোমর। হয়তো। বলতে পার--মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে চিকিৎসার কি দম্বন্ধ? 

চিকিৎসক যদি রোগীর মনের ভাব বুঝতে পারেন তবে তার পক্ষে চিকিৎসা করা 
কি আরও সহজ হবে না? 



৩৭০ ভান ও বিজ্ঞান [ ৩য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

মনোবিজ্ঞানবিদ্রা রোগীর মনের ভাব চিকিৎসককে বুঝিয়ে দেন; তারপর 
চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। এইখানেই হলো মনোবিজ্ঞান আর চিকিৎসাধিজ্ঞানের 
সম্পর্ক। তবে আজকাল সমস্ত চিকিংসকই যাঁতে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে 

পারেন- সেই চেষ্টাই চলছে । 
আমাদের দেশে অবশ্য এখনও এই সব বিষয়ে ততট। উন্নতি হয়নি ; তবে ইউরোপ, 

আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এবিষয়ে খুব গবেষণা চলে। 
তোমর। শুনলে হয়তে। অবাক হবে যে $স1029118170-এ একটি হাসপাতাল আছে 

যেখানে কেবলমাত্র যাদের কোনও কারণে মাথাখারাপ হয় তাদেরই ভতি করা হয়। 

এখানকার চিকিৎসকের রোগীর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেন এবং ধীরে ধীরে প্রশ্ন 
করে রোগীর মনের ভাব বুঝে নেন। এর ফলে বহু রোগী একেবারে ভাল হয়ে যায়। 

আচ্ছা, এবার শোন সঙ্গীত চিকিৎসার কথা। মানুষ সঙ্গীতপ্রিয়! সঙ্গীতের 

কতকগুলে! বিভিন্ন রূপ আছে। কোনও সঙ্গীত মানুষের মনকে উৎসাহ দেয়, আবার 

কোন কোনওট। মানুষের মনে আনন্দ বা করুণরস পরিবেশন করে । 
ইউরোপে হালে একটি হাসপাতাল হয়েছে । সেখানে সঙ্গীতের সাহায্যে চিকিৎসা 

করা হয়। হয়তো কোনও রোগীর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে _তখন তাকে এমন একটি যন্ত্রসঙ্গীত 

শোনানো হয় যাঁতে তাঁর মনের পরিবর্তন দেখা যাঁয়। এই ভাবে সঙ্গীতের সাহায্যে 
বহু রোগীকে ঘুম পাঁড়ানোও হয়। 

এছাড়া রঙের সাহায্যেও যে চিকিৎসা চলে তার কথা হয়তো শুনে থাকবে । 

আমরা চারপাঁশে যে সমস্ত রং দেখতে পাই-যেমন লাল, নীল, বেগুনি ইত্যাদি-_ 

এগুলোর প্রত্যেকটাই আমাদের মনের উপর একটি প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিজ্ঞানীর! 

তাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে রংকেও মস্তবড় প্রাধান্য দিয়েছেন । 
এখন তোমাদের কাছে আগে কতকগুলে। রঙের বিশেষ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচন। 

করে নিই। লাল রংকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আগুন থেকে প্রচণ্ড শক্তি 
বা তেজ বের হয়--এ আমরা জানি। কাজেই লাল রং আমাদের মনে শক্তির খোরাক 

জোগাবে এ আমরা আশ! করতে পারি। কোনও ছুর্বল রোগীকে যদি এমন একটি 
ঘরে রাখা হয়ঘে ঘরের দেয়াল, মেঝে, ছাদ, বিছান! ইত্যাদি সমস্তই লাল রঙের-_ 

তবে রোগী হয়তো তাঁর মনে সাহস লাভ করবে । এগুলে। কিন্তু বাজে কথ ভেবে উড়িয়ে 

দিও না। সত্যিকারের পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, খুব ছুর্বল রোগীকে লালঘরে 

রাখলে তার মনের অনেকখানি পরিবর্তন হয়। 
কমল। রং সাধারণভাবে মানুষের মনে জীবনীশক্তির প্রভাব বিস্তার করে। সবুজ 

রঙকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা! কর! হয়-_সে সর্বদাই নতুন কিছুর স্বপ্ন দেখে এবং মানুষের 

মনে আশার সঞ্চার করে। এ ছাড়! আরও অনেক 'রং আছে- যেগুলো আমাদের মনে 

বিভিন্ন রকমের প্রভাব বিস্তার করে। ক ক ও 
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এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা জানা দরকার যে, সব রঙ-ই সমানভাবে মানুষের 

মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একজন লোকের কাঁছে লাল রং হয়তো! খুবই ভাল 
লাগে--আবার আর একজন হয়তো। একেবারেই লাল রং পছন্দ করে না। তবে সাধারণতঃ 
বেশীর ভাগ মানুষের মনে একই রং প্রায় একরকম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। 

সর্বশেষে আমি তোমাদের আর একটি নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা বলবো । 

ইউরোপে সম্প্রতি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার মাত্র কয়েকজন সুদক্ষ নাসের সাহায্যে 

একটি ছোট হাসপাতাল খুলেছেন। যে সমস্ত রোৌশী শরীরে কোনও অংশে ব্যথা 
অনুভব করে তারাই এখানে চিকিৎসার জন্তটে আসে। এখানে কোনও ওষুধ ব্যবহার 

কর হয় না। ডাক্তীর এবং নাসেরা কেবলমাত্র মালিশের সাহায্যে রোগীর ব্যথা 

সারাতে সক্ষম হন। 

আমাদের দেশে কবে এই সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা হবে--জাঁনিনা। কিন্তু যদি 

কোনও দিন এইসব ব্যবস্থা সত্যিই হয়--তবে আমাদের দেশবাসী বহু রোগের হাত থেকে 

যে মুক্তি পাবে তাতে সন্দেহ নেই । 
শ্ীপূণিম। পুরকা য়ন্ছথ 

অধ্যাপক বীরবল স।হনি, এফ, আর, এস 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাদের দেশে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন পরলোকগত 

অধ্যাপক বীরবল সাহনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ১৮৯১ সালের ১৪ই নভেম্বর পশ্চিম 

পাঞ্জাবের সাহপুর জেলায় বেহবরা নামক স্থানে অধ্যাপক সাহ্নি জন্মগ্রহণ করেন। 

লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক রুচিরাম সাহনির তিনি ছিলেন 

দ্বিতীয় পুত্র। বিগ্যাবত্তায়, জ্ঞানে, সমাজসংস্কারাদি ব্যাপারে অধ্যাপক রুচিরাম সাহনি 

ছিলেন সর্জন পরিচিত। পিতার নিকটই বীরবলের প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয়। 

ছোটবেলা থেকেই বীরবলের প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের উপর বিশেষ একটা ঝে ক ছিল 

এবং ফুলফল, লতাপাতা, জীবজন্তর খোলা, পাথরের কুচি প্রভৃতি বিচিত্র পদার্থ সংগ্রহ 

করেই অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন। বালকের ঝৌোক দেখে পিতাও তাকে 

এবিষয়ে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করতেন না; এমন কি এসব জিনিস যথেচ্ছ সংগ্রহ করবার 

সুযোগ দেবার .জন্তে ছুটির সময় পুত্রকে তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে নিয়ে 

যেতেন*। ছোটবেলা থেকে প্রাকৃতিক পদার্থ সম্বন্ধে তার এই ওৎসুক্যই পরিণত বয়সে 

তকে শ্রথর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী করেছিল । 

লাহোরের সেপ্টাঁল মডেল স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে বীরবল নী গভর্ণমেণ্ট 

কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তদানীন্তন প্রখ্যাত অধ্যাপক কাশ্যপের ছাত্ররূপে উদ্ভিদবিদ্ধা! 
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শিক্ষা করেন। ১৯১১ সালে পাঞ্জাব ইউনিভাঁসিটির বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করে 

সে-বছরেই বিলেতে চলে যান এবং আতন্তীর গ্রাজুয়েটরূপে কেম্বিজের ইম্যানুয়েল কলেজে 

প্রবেশলাভ করেন। সেখান থেকে ন্যাচারেল সায়েন্স-এ ট্রাইপস্ নিয়ে সার এ সি, 

সিউয়ার্ডের অধীনে গবেষণার কাজে ব্রতী হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি তার 

কাছেই গবেবণা-কার্ষে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ কেন্থি'জে 

তিনিং সাডবারি হাঁড়িম্যান প্রাইজ লাঁভ করেন। প্রফেসর গোয়েবেলের পরিচালনাধীনে 

এই সময়ে তিনি মিউনিকে সামার সেমেষ্টারগুলোতে যোগদান করেন এবং লগ্ন 

ইউনিভার্সিটির বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। সিউয়ার্ডের অধীনে গবেষণ। করে ১৯১৯ 

সালে লগ্ন ইউনিভা্সিটির ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত হন এবং ১৯২৯ সালে তাকে কেন্বিজের 
এস-সি, ডি ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত কর! হয়। 

১৯১৯ সালে ভারতে ফিরে এসে পর পর তিনি বেনারস এবং পাঁঞ্জাব ইউনিভান্সিটির 
উদ্ভিদবিষ্ার চেয়ারে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২০ সালে অধ্যাপক সাহনি পাঞ্জাবের স্কুল 

ইন্স্পেকটর মিঃ সুন্দরদাস স্ুরির কনিষ্ঠা কন্া৷ সাবিত্রী স্থরির পাণিগ্রহণ করেন। ১৯২১ 
সালে তিনি লক্ষৌ ইউনিভাঙ্সিটির উদ্ভিদবিষ্ভার অধ্যাপক এবং ১৯৩৩ সালে সায়েন্স 
ফ্যাকাপ্টির ডিন নির্বাচিত হন। মৃত্যু পর্যস্ত তিনি এই উভয় পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
লক্ষৌতেই অধ্যাপক সাহ.নির নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
শিক্ষার্থীরা তার কাছে আসতে থাকে । এই সময়ে তকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হতো । 

অনেক রাত্রি অবধি ল্যাবরেটরীতে কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। কাজের ঝোঁকে সময় সময় 
রাঁতও কাটিয়ে দিতেন। বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে সংগৃহীত ফিলগুলোর কাটাকুটি করা, 

চূর্ণ করা, নক্সা! আঁকা, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতেই করতেন; 
অবশ্ঠ তার স্ত্রীও তাকে এসব কাজে সহায়তা করতেন । 

১৯২০ থেকে '২৬ সাল পর্যস্ত অধ্যাপক সাহনি গ্রীক্মের ছুটি উপভোগ না করে 

কলকাতার জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইগ্ডিয়ার সংগৃহীত প্রস্তরীভূত উত্ভিদাদির তথ্যান্ু- 
সন্ধানেই ব্যাপূত থাকতেন। প্রথম দিকে তিনি আধুনিক যুগের জীবন্ত উদ্ভিদা্দি সম্পর্কেই 
অধিকাংশ গবেষণা করেছিলেন । ১৯১৫ থেকে *৩৬ সাল পর্যস্ত তিনি টেরিডোফাইট' 

এবং জিম্নোস্পার্ম্এর অঙ্গসংগঠনাদি বিষয়ে বিবর্তনের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক গবেষণার 

ফলাফল প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সালে জাইগোপটেরিডি সম্পর্কে তার অমূল্য গবেষণা- 
সমূহের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি প্রোফেসর সিউয়ার্ডের সহযোগিতায় 
ভারতীয় গণ্ডোয়ান৷ উদ্ভিদাদি সম্পর্কিত বিবরণীর পুনঃসস্করণের গুরুতর কাজে হস্তক্ষেপ করেন। 
১৯২০ সালে ইহা প্যালিওন্টোলোজিয়। ইণ্তিকাতে প্রকাশিত হয়, এবং ১৯২৮ ও *৩০ বালে 
এতেই ভারতীয় প্রস্তরীভূত কনিফার সম্পর্কীয় গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল৷ 
ভারত এবং অন্যান্ত দেশের প্রস্তরীভূত বিভিন্ন পদার্থ সম্পর্কে বহুবিধ ' গবেষণা ছাড়াও 
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তিনি প্যালিওজিওগ্রাফিক্যাল ও পাঁরমো-কাবনিফেরাস উদ্ভিদ ও প্রাণী, ওয়েজেনারের মহা- 

দেশেরৎস্থানচ্যুতি, হিমালয়ের উত্থান ও অন্যান্য জিওলজিক্যাল সমস্থ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ- 
মূলক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। শিলীভূত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদাদি সম্পর্কেও 
তিনি অনেক প্রয়োজনীয় গবেষণা করে গেছেন। মোটের উপর প্রাগৈতিহাসিক শিলীভূত 
উদ্ভিদ, বিশেষ করে ভারতের হিমালয়, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রস্তরীভূত 
উদ্ভিদাদি সম্পর্কে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য গবেষণা করে গেছেন এস্থলে, তার 
মোটামুটি হিসেব দেওয়াও সম্ভব নয়। পরে সেসব বিষয় তোমরা বিস্তুতভাবে জানতে 
পারবে । ১৯৩৯ সালে তিনি নিজের সম্পার্দনায় “প্যালিওবটানি ইন ইগ্ডিয়া” নাঁমে 

একখানি রিসাঁচ বুলেটিন প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মোটের উপর ভারতের প্রস্তরীভূত 
উদ্ভিদাদি সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীতে যে অগ্রগতি দেখ! যাচ্ছে তা জর্বাংশে অধ্যাপক 

সাহনির দান বল। যেতে পারে। 

১৯২১ এবং ১৯৩৮ সালে ছু-বার অধ্যাপক সাহনি ইপ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি নিরাচিত হন। ১৯২৬ সালে তিনি জিওলজি বিভাগের 

সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪০ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মাদ্রীজ অধিবেশনে মূল সভাপতি 
নিবাচিত হন। মূলতঃ প্যালিওবটানি সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাঁকলেও 
আঞ্কিওলজি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় তার কম উৎসাহ ছিল না। ১৯৪৫ 

এবিষয়ে তিনি নেলসন রাইট পদক লাভ করেন । 

১৯৩৬ সালে অধ্যাপক সাঁহনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নিবাচিত হন। 

ভারতীয়দের মধ্যে তিনি বষ্ট এফ, আর, এস। তাছাড়া তিনি জিওলজিক্যাল সোসাইটির 
ফেলো! এবং আমেরিকান একাডেমী অব আটস্আযাগড সায়েন্সেস্এর সদস্ত ছিলেন। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইন্টারন্যাশন্যাল ব্টানিক্যাল কংগ্রেসের ১৯৫০ সালের ষ্টকহল্মের 

অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট নিরাচিত হয়েছিলেন । বাংলার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি 

মূল্যবান মৌলিক গবেষণার জন্যে তাকে বার্কলে মেডাল দিয়ে পুরস্কৃত করেন এবং 
১৯৪৭ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পকিত গবেষণার জন্যে তিনি সি, আর, রেডিড স্যাশন্যাল 

প্রাইজ লাভ করেন। 

এছাড়া তিনি ছিলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির অবৈতনিক অধ্যাপক, স্যাশন্তাল 
আযাকাঁডেমী অব সায়েন্সেস-এর ছু-বার প্রেসিডেন্ট, বটানিক্যাল সোসাইটির অন্যতম 

প্রতিষ্ঠাতা এবং .প্রেসিডেন্ট ও ইগ্ডিয়ান আযাকাডেমী আযাণ্ড দি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট 

অব সায়েন্সেস অব ইগ্ডিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। পাটনা এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ঠালয় 
তাকে অনারেরি ডি, এস-সি ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেন। বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ছাড়াও 

ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং রাজনৈতিক ধরনের না হলেও ভারতের শিল্প-কল। এবং সাংস্কৃতিক 

ভাবধারা সম্পর্কিত তার দেশপ্রেম ছিল অগাধ। শেষ জীবনে বছর সাঁতেক প্যালিও- 
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বটানির ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই তার উদ্যম, কর্মশক্তি বহুলাংশে ব্যয়িত হয়েছিল। 
প্রস্তরীভূত উদ্ভিদাদি সম্পর্কে একটি তিনি আন্তর্জাতিক গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনে ন্উদগ্রীব 
হয়ে উঠেছিলেন। আংশিকভাবে হলেও এই উদ্দেশ্ট সাধনে তিনি সাফল্য লাভ করেন। 
১৯৪৯ সালের ৩রা এপ্রিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার প্যালিওবটাঁনি ইনষ্টিটিউটের 
ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। জীবনের এই স্বপ্ন ও সাধনাকে স্বার্থক করে তুলতে যে অক্লান্ত 

পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছিল তাতে স্বাস্থ্য অনেকট1 পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং তারই ফলে 
এই ইনষ্টিটিউট স্থাপনের সাত দিন পরে ১০ই এপ্রিল হ্ৃত্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি তাহার যাবতীয় সম্পত্তি এই ইনষ্টিটিউটকে দান করে 

গেছেন। _-গ-" 
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মানুষ যখন প্রথম চক্মকি ঠকে আগুণ জ্বালতে শিখলো-_সে প্রায় হাজার হাজার 
বছর আগেকার কথা। রাতের বেলা কিছ, দেখা যায় না; চারদিকে ভয়াবহ জন্ত- 
জানোয়ারে পরিপূর্ণ অরণ্যানী; আত্মরক্ষার জন্যে আগুনের দরকার; আলোর দরকাঁর। 
তারপর মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে চললো, মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রিম আলোও 
অগ্রগতির পথে যাত্রা করলো । দীপের আলো, মোমবাতির আলো, লষ্টনের আলো, 
দেশলাই-এর আলো-_সবই কৃত্রিম আলোর অগ্রগতির ইতিহাসে এক একট। বিরাট অধ্যায় 
বললে ভূল হবে না। 

তারপর বৈছুতিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোর ইতিহাঁসেও একট! বিপ্লবের 
সুচন। দেখা দিল। কাবন আর্ক ল্যাম্প-এর আবির্ভাব হলো । বড় বড় রাস্তায়, দোকান ঘরে 

কার্ধন আর্ক ল্যাম্পের ব্যবহার সুরু হলো। ছুটি কার্বন ইলেকট্রোডের (একটি ধনাত্মক 
অপরটি খণাত্মক ) মধ্যে দিয়ে ভড়িৎপ্রবাহ চালাতে হবে। ইলেকটেড ছটি প্রথমে 
গায়ে গায়ে লেগে থাকবে । তড়িৎপ্রবাহ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্োড ছুটি একটু 
সরিয়ে দিলে মাঝখানে একটা উজ্জল আলোর সেতু তৈরী হবে। একেই বলে কার্ধন- 
আর্ক। এই রকম আলোর প্রধান অন্ুবিধা হলে! এই যে, ধনাত্মক ইলেকটেড থেকে 
কার্বন কণ। খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। 

এরপর এলো। ফিলামেন্ট ল্যাম্প। ফিলামেন্ট ল্যাম্প সম্বন্ধে কিছ , আলোচনা 
দরকার। একটি তারের ভিতর দিয়ে তড়িতপ্রবাহ চলে তারটি গরম হয় কেনণ্ তারের 
গরম হওয়। ছটি জিনিসের উপর নির্ভর করে-_-তড়িৎপ্রবাহ, আর তারটির বৈদ্যুতিক প্রবাহকে 
বাধ দেবার ক্ষমতা । মস্ত ঘরের একট। দরজা দিয়ে যদি অনেকগুলো লোক একসঙ্গে 

বেরোয় তবে দরজাটা যত অপ্রশস্ত হবে তত ল্লোকগুলোর বেরোবার পথে বাঁধা দেবে। 
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তারের বেলায়ও ঠিক একই কথা । তোরটা! যত সরু হবে বৈছ্যতিক প্রবাহকে তত বেশী 

বাধা দেঁবে। বিছ্যুৎপ্রবাহ এবং তারের বাধ! দেবার ক্ষমৃতাঁ, ছুটাই যদি খুব বেশী হয় 
তাহলে তারট। উত্তপ্ত হয়ে আলে! বিকিরণ করতে পাঁরে। ফিলামেণ্ট ল্যাম্পে ঠিক এই 
ব্যাপারই ঘটে । কার্বন ফিলামেন্টকে কীচের বাল্বের ভিতর রাখ! হয়। বায়ুর সংস্পর্শে 
কার্বন ফিলামেন্ট যাতে পুড়ে ক্ষয়ে ন! যায়, সেজন্যে বাল্বটিকে বায়ু-শুন্ করা দরকার । 

কিন্তু দেখ! যায় যে, উত্তাপের মাত্র ২০০০” সেন্টিগ্রেডে ওঠবার আগেই কার্বন ফিলামেন্ট 
কার্ধন গ্যাসে পরিণত হতে থাকে, আর ঝুলের মত কাচের গায়ে লেগে বাল্বটির স্বচ্ছত৷ 
নষ্ট করে দেয়। কাজেই বেশী শক্তির আলো কার্বন ফিলামেন্ট দিয়ে পাওয়া গেলনা । 

ফিলামেন্টের তাপমাত্রা নির্ভর করে বৈদ্যুতিক প্রবাহ আর ফিলামেন্টের তড়িৎ- 

প্রবাহকে বাধা দেওয়ার শক্তির উপর। কাজেই ফিলামেন্ট যে ধাতুতে তৈরী তা যত 
অধিক তাপমাত্রা পর্ষস্ত টিকে থাকে ফিলামেন্টের আলোক বিকিরণের শক্তিও তত প্রবল 

হয়। চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল, কোথায় সেই ধাতু-যে ধাতুর গলনাঙ্ক বেশী এবং 

বেশী তাপমাত্রা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। অস্মিয়াম্। ট্যান্টালাম এবং টাঁংস্টেনের 

ব্যবহার সুরু হলো । দেখ! গেল, টাংস্টেনের গলনাঙ্ক যদিও বেশী তাহলেও ধাতুটি বড় 
ভন্গুর। টাংস্টেন অক্সাইড থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নমনীয় ট্যাংস্টেন তৈরী হলো। 
বৈছ্যতিক আলোয় টাংস্টেন ফিলামেন্টের ব্যবহার সুরু হয়ে গেল। 

এখন যদি মনে করা হয়, বাল্বের মধ্যে ধাতব যা কিছ, সবই টাংস্টেনের তৈরী-_ 
তবে ভূল হবে। প্রথমে বাঁল্্বের মধ্যে টুকে ভড়িতপ্রবাহ একটা মোটা তার দিয়ে সরু 
ফিলামেন্টে যায়; আবার একট! অনুরূপ মোটা তাঁর দিয়ে বেরিয়ে আসে । এই মোটা 
“তার ছটাকে বলে লেডইন-ওয়্যার। এর কিছ,টা তামার আর কিছ,টা নিকেল ধাতুর 
তৈরী। তাছাড়া পল্ক! টাংস্টেন ফিলামেন্টকে ধরে রাঁখবাঁর জন্যে মলিবডিনাম্ ধাতুর 
তৈরী সাপোরটি ওয়্যার আছে। 

আগে একট? ধারণ! ছিল, টাংস্টেন ফিলামেন্টের যা কিছু অসুবিধা হয় তা বাল্বটিকে 
সম্পূর্ণভাবে বায়ুশন্ত না করার জন্যে । দেখ! গেল, ফিলামেন্ট থেকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র টাংস্টেন 
কণিকা বাল্বের গায়ে লাগতে থাকে, আর ঠিক কার্বন ফিলামেন্টের কার্বনের মত 
টাংস্টেন কণিকার আচ্ছাদন পড়ে আলোর ওজ্জল্য কমিয়ে দিতে থাকে । গবেষণা 

চলতে থাকলো--কি রকমভাবে বাল্টিকে সম্পূর্ণ বায়ুশুন্য করা যেতে পারে । আমেরিকায় 
জেনারেল ইলেকুটিক কোম্পানীতে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলতে থাকে । এই জময় 
আভিং ল্যাংমুর নামে একজন যুবক, জেনারেল ইলেক্টিক কোম্পানীর গবেষণাগারে 
স্বাধীনভাবে গবেষণা করার অনুমতি পেলেন। যখন সকলে বাল্বকে সম্পূর্ণরূপে 
বাযুশৃন্ত করার চেষ্টায় মগ্ন তিনি তখন ঠিক তার উল্টোটি করলেন। তিনি নান! 
রকমের গ্যাস বাল্বের ভিতরে ঢুকিয়ে দেখতে লাগলেন ফল কি দীড়ায়। বহু পরিশ্রম 
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ও যত্ের পর তিনি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌছলেন। তিনি সকলকে হাতে- 
কলমে দেখিয়ে দিলেন যে, এমন অনেক বায়বীয় পদার্থ আছে যা! ফিলামেন্টের* কোন 
ক্ষতি তো করেই না, পরস্ত টাংস্টেন ফিলামেন্টকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। সম্পূর্ণ 

বায়ুশূন্য বৈছ্যতিক আলোই বরং ফিলামেন্টের পক্ষে ক্ষতিকর । অধিক তাপমাত্রায় টাংস্টেন 

গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়ে বাল্বের কীচের গায়ে আশ্রয় নেয়। সম্পূর্ণ বায়ুশুন্ 

থাকলে তাতে বাধা দেওয়ার আর কিছু থাকে না। কিন্তু আর্গন, নাইট্রোঞ্জেন প্রভৃতি 

এমন কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ আছে যেগুলোকে অল্প পরিমাণে বাল্বের মধ্যে ভরে 
দিলে তার। ফিলামেন্টিকে ঘিরে অবরোধের স্থষ্টি করে। টাংস্টেন আর ছিটকে পালাতে 

পারেনা; এই গ্যাসগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ন্বস্থানে ফিরে আসে। ফিলামেণ্টও 

কষয়প্রাপ্ত হয়না, আর বাল্বও কালো হয় না। আলোর ওজ্জল্য অটুট থাকে এবং 

বাল্বটিও অনেকদিন টেকে । তাই বাজারে গ্যাস ফিল্ড ল্যাম্প-এর এত চাহিদ]। 

বেশী শক্তির আলোই গ্যাস-ফিল্ড। যদিও গ্যাসে কিছুটা তাপের অপচয় হয় তা- 
হলেও উপকারের তুলনায় অপকারের পরিমাণ খুবই কম। ফিলামেন্টের আকারের 
উপরও বাল্বের কার্ধক্ষমতা অনেকটা নির্ভর করে। টাংস্টেন তাঁরকে একবার ঘুরিয়ে 

কয়েল করে আবার কয়েল কর! তাঁরটিকে কয়েল করলে যে তার হয় তা বাল্বের 
কার্ধক্ষমতা অনেকট। বাড়িয়ে দের়। এরকম ফিলামেন্টযুক্ত বাল্বকে কয়েল্ড-কয়েল 
ফিলামেন্ট ল্যাম্প 'বলে। 

আজকাল এ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে ডিস্চার্জ ল্যাম্প, ফ্ুওরেসেন্ট ল্যাম্প। লম্বা 
কাচের নলের ছু-পাশে ছুটি ইলেক্ট্রেড ; নলটির মধ্যে একটু মার্কারি কিংবা সোডিয়াম 

তরল আকারে থাকে । বৈছ্যতিক প্রবাহ চলবার সঙ্গে সঙ্গে তরল পদার্থটি গ্যাসে পরিণত 
হয়ে নানারকম রং দেয়। ব্যাপারটা! মোটামুটি এই । ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্প একটু ভিন্ন রকমের 
জিনিস, যদিও বৈছ্যতিক প্রবাহ একই ভাবে চলে । সাতটি দৃশ্য আলো আছে যাদের 
সমবায়ে সাদ! আলোর উৎপত্তি। এই সাত রঙের আলোর ছুপাশে বেগনীপারের আলো 
ও লাল-উজানি আলো নামে ছু-রকমের অদৃশ্য আলো! আছে। ফ্রুওরেসেন্ট আলোর 

মধ্যে অদৃশ্য বেগনীপারের আলোর উৎপত্তি হয় এবং তা! নানা রঙের দৃশ্য-আলোতে 
পরিণত হয়। কেমন করে হয়? কাঁচের আধারের ভিতরের দিকে দেয়ালের গায়ে নানা 

রকম ফস্ফরেসেন্ট পাউডার লাগান থাকে এবং ওগুলোই অদৃশ্য বেগনীপারের আলো-কে 
নানাবর্ণের দৃশ্য আলোতে পরিণত করে। ছুই বা ততোধিক ফস্ফরেসেন্ট পাউডারের ' 
মিশ্রণে দিনের আলোর মত আলো! পাওয়া ঘেতে পারে । যেমন- ক্যালসিয়াম্ ট।ংস্টেট-_ 
নীল রং ম্যাগনেসিয়াম্_নীলাভ সাদা, জিংক সিলিকেট্--সবুজ এবং ক্যাডমিয়াম বোরেট-. 
গোলাগী রং দিয়ে থাকে । 

প্ন্কুষার ও৭ 








